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Summary 
As a branch of law, the rules of representation deals with the situation where 
a representative transacts with a third party on behalf of, and in the name of, 
a principal. The principal becomes directly contractually bound with the third 
party when the representative acts within the scope of the authority. The rep-
resentative is not made a party to the contract, in accordance with the normal 
effects of the rules of representation on the legal positions of the involved 
parties. 

The thesis aims to investigate the importance of a third party's perception re-
garding a representative's authority, under Swedish law. Using a legal analyt-
ical method, the Swedish rules of representation are studied to illustrate 
whether or not a third party's reliance affects the issue of when a principal 
becomes contractually bound due to a representative's legal acting with a third 
party. The paper especially deals with how elements of reliance have been 
addressed by the Swedish Supreme Court in the case NJA 2014 p. 684. The 
Swedish rules of representation are also compared with the rules of represen-
tation in the international soft law document Draft Common Frame of Refer-
ence (DCFR). 

In summary, the conclusion is that elements of reliance have a material im-
portance for the determination of the scope of the authority, and therefore 
regarding what the representative may do with effect on a principal's legal 
position. The authority is based on the principal's grant (declaration of inten-
tion) and the scope of the authority is determined by the interpretation of the 
grant. Just as with interpretation of other legal acts, the key perspective is 
what a third party can reasonably rely on. It is a third party's justified impres-
sion of an authorising grant (declaration of intention) that is vital, not the 
principal's subjective intention with the grant. The statement that the reliance 
must be justified aims to clarify that the third party's subjective understanding 
of an authorising grant (declaration of intent) is not sufficient. Consequently, 
the scope of the authority is not determined on the basis of any of the parties’ 
subjective conception. 

In comparison with the DCFR, the Swedish rules of representation appear as 
complicated, despite the fact that the rules have largely the same content. The 
framework of the Swedish rules of representation is probably one of the rea-
sons that the importance of a third party's justified reliance easily can be mis-
understood. Some criticism is also levelled at the Swedish phenomenon of 
describing the rules of representation using categories of authority, especially 
the Supreme Court's departmentalisation of authority as founded on will or 
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reliance in the case NJA 2014 p. 684. Something which rather impedes the 
understanding of the rules of representation. 

Finally, the need for a subjective requirement of perception on the principal's 
side in the rules of representation is criticised. If circumstances derived from 
the principal appears as a granting of authority, from the objective perspective 
of a third party, it should be considered sufficient to affect the legal position 
of the principal. 
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Sammanfattning 
Fullmaktsrätten som rättsområde behandlar situationen då en representant 
(fullmäktige) rättshandlar med en tredje part för en principals (fullmaktsgi-
vares) räkning och i principalens namn. Genom att representanten rättshand-
lar inom sin fullmaktskompetens blir principalen direkt avtalsbunden med 
tredje parten. Representanten står utanför avtalet, i enlighet med fullmaktsin-
stitutets partbindningsmönster. 

Uppsatsen syftar till att utreda betydelsen av en tredje parts uppfattning angå-
ende en representants fullmaktskompetens i svensk rätt. Med en rättsanalytisk 
metod undersökts det svenska fullmaktsinstitutet för att belysa huruvida en 
tredje parts tillit påverkar frågan om en principal blir avtalsrättsligt bunden av 
en representants rättshandlande i förhållande till en tredje part. Särskilt berör 
framställningen hur tillitsaspekter hanterats av HD i NJA 2014 s. 684. De 
svenska fullmaktsrättsliga reglerna jämförs även med representationsreglerna 
i det internationella soft law-dokumentet Draft Common Frame of Reference 
(DCFR). 

Sammanfattningsvis är slutsatsen att tillitsaspekter har en väsentlig betydelse 
vid bestämmandet av fullmaktskompetensens gränser, och därmed för vad en 
representant får göra med avtalsbindande verkan för en principal. En full-
maktskompetens grundar sig på principalens viljeförklaringar och kompeten-
sens gränser avgörs genom att viljeförklaringarna tolkas. Precis som vid tolk-
ning av andra rättshandlingar är det centrala vad en tredje part kan fästa be-
fogad tillit till. Det är en tredje parts befogade intryck av en fullmaktsgrun-
dande viljeförklaring som är avgörande, inte principalens subjektiva avsikt 
med viljeförklaringen. Att tilliten måste vara befogad syftar till att förtydliga 
att den tredje partens subjektiva förståelse av en fullmaktsgrundande viljeför-
klaring inte är tillräcklig. Fullmaktskompetensens omfång avgörs alltså inte 
utifrån någon av parternas subjektiva perception. 

I jämförelse med DCFR framstår den svenska fullmaktsregleringen som kom-
plicerad, trots att rättsreglerna till stor del har samma innehåll. Systematiken 
kring den svenska regleringen på fullmaktsrättens område är förmodligen en 
av anledningarna till att betydelsen av en tredje parts befogade tillit lätt kan 
missförstås. Viss kritik riktas också mot den svenska företeelsen att beskriva 
fullmaktsinstitutet i termer av "fullmaktstyper", särskilt HD:s indelning i 
vilje- respektive tillitsgrundade fullmakter i NJA 2014 s. 684. Något som sna-
rare försvårar förståelsen av fullmaktsrätten. 
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Slutligen kritiseras behovet av ett subjektivt insiktskrav på principalens sida 
i fullmaktsrättsliga situationer. Om omständigheter härrörande från principa-
len framstår som kompetensgrundande för en tredje person ur ett objektivt 
perspektiv borde det vara tillräckligt för att medföra bundenhet för principa-
len. 
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Förord 
Historien om den halvdanske smålänningen som flyttade till Lund för att stu-
dera börjar gå mot sitt slut. What? Jag som precis började… Vart tog tiden 
egentligen vägen? Ett som är säkert är att jag lämnar en fantastisk studietid 
bakom mig. Jag vill därför passa på att formulera några tacksamma ord: 

Tack Hans Henrik för handledning och genomläsning. 

Tack Linus för att du förgyllt min uppsatstid, och min inkorg. 

Tack Lund för härliga vänner, sena nätter och pyttipanna i badkar. Tack för 
karneval, Lundaspex och musik. Just det ja, utbildningen var bra den med! 

Tack Mamma för envishet, resor och fjäskfrukostar. 

Tack Pappa för vetgirighet, självförtroende och grym korrekturläsning. 

Det största av tack går till Sara, min fantastiska fru, för att du står ut med 
mig:) Jag älskar dig! 

Lund, 23 maj 2016 
Jacob Olav Thulesius 

. 
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Förkortningar 
DCFR  Draft Common Frame of Reference 

EU  Europeiska unionen 

HD  Högsta domstolen 

KOM  Meddelande från EU-kommissionen 

NJA  Nytt juridiskt arkiv, avdelning I 

NJA II  Nytt juridiskt arkiv, avdelning II 

Prop.  Proposition 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

Fullmaktsinstitutet har sedan länge varit en viktig förutsättning för organise-
rad affärsverksamhet och är än idag ett relevant verktyg för avtalsingående, 
trots blixtsnabba kommunikationer och modern teknik. Utifrån ett akademiskt 
perspektiv är fullmaktsrätten dessutom ett rättsområde som innehåller många 
intressanta frågeställningar. 

Som studentlärare på juristprogrammets andra termin har jag haft förmånen 
att få undervisa i fullmaktsrätt. Ett återkommande irritationsmoment har varit 
hur jag på bästa sätt skulle kunna förmedla vilken roll tillitsaspekter spelar i 
det representationsrättsliga triangeldramat. Genom NJA 2013 s. 659 seglade 
frågan om tredje parts befogade tillit upp på den fullmaktsrättsliga dagord-
ningen. I vilken mån riskerar principalen att bli bunden genom sitt agerande 
och vad kan en tredje part egentligen förlita sig på? Efter HD:s dom den 10 
oktober 20141 uppkom dessutom frågor om det finns en speciell tillitsfull-
maktstyp. Frågor jag inte kunde ge pedagogiska svar på.  

Ett intresse väcktes inom mig och jag bestämde mig för att titta närmare på 
fullmaktsinstitutet. Bakgrunden till uppsatsen och ämnesvalet illustreras väl 
av justitierådet Thomas Bull i följande citat: 

Mycken forskning görs utifrån en känsla av obehag eller 
irritation. 'Det är något som kliar, som jag inte riktigt kom-
mer åt, men om bara jag kunde ...' 2 

1.2 Syfte och frågeställning 

Uppsatsens syfte är att undersöka vilken betydelse en tredje parts uppfattning 
angående en representants fullmaktskompetens har i svensk rätt. För att kon-
kretisera syftet kommer jag att belysa huruvida en tredje parts tillit påverkar 
frågan om en principal blir avtalsbunden av en representants rättshandlande i 
förhållande till en tredje part. Finns det en särskild fullmaktstyp grundad på 
befogad tillit, till följd av senare års rättspraxis? 

                                                

 
1 Mål nr T 1310-12, vilket sedan publicerades i NJA 2014 s. 684. 
2 Bull 2004, s. 70. 
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1.3 Metod och material 

Eftersom uppsatsens syfte har en övergripande rättsutredande karaktär har jag 
valt att tillämpa en rättsanalytisk metod för att undersöka det svenska full-
maktsinstitutet. Tillvägagångssättet kan beskrivas som att de rättskällorna 
som pekas ut av den traditionella rättskälleläran analyseras mot bakgrund av 
allmänt accepterade regler för juridisk argumentation och normhierarki.3 Må-
let med metodvalet är att resultatet – till den del den utgör en framställning 
de lege lata4 – till stor del ska överensstämma med det resultat som en annan 
oberoende person i samma situation skulle nått fram till. Eventuella skillnader 
bör gå att härleda till olikheter vid tolkning av rättskällorna baserat på av för-
fattaren framförd argumentation.5 

Enligt Peczenik rymmer begreppet rättskällor sådant material som ska, bör 
och får beaktas vid utredande av rättsläget. Högst upp i rättskällelärans hie-
rarki ska nationell lagtext placeras, vilket bör efterföljas av prejudikat, förar-
beten samt i viss mån rättsliga principer. Den juridiska litteraturen och andra 
möjliga rättskällor får inta tredje plats i rättskällelärans hierarki.6  

Vad gäller fullmaktsinstitutet är utgångspunkten andra kapitlet i lag 
(1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens om-
råde (avtalslagen), med tillhörande förarbeten.7 Beträffande rättspraxis fram-
går samtliga rättsfall som jag hänvisat till i uppsatsen av rättsfallsförteck-
ningen sist i detta arbete.8 Av särskild vikt är NJA 2014 s. 684, som är det 
senaste fallet från HD som berör tillitsaspekter i en fullmaktsrättslig kontext. 
Angående rättspraxis status som rättskälla bör det framhållas att endast den 
del av ett domskäl som är nödvändigt för utgången av målet – ratio decidendi 
– har prejudikatvärde. Andra uttalanden – obiter dicta – bör tillmätas ett lägre 

                                                

 
3 Metoden benämns inte sällan som traditionell juridisk metod eller rättsdogmatisk metod i 
rättsvetenskapliga texter. Det råder dock inte konsensus angående innehållet av sådana ut-
tryck. Anledningen till att jag valt benämningen rättsanalytisk istället för rättsdogmatisk 
grundar sig på min åsikt att termen bättre överensstämmer med den juridiska metodens kri-
tiska perspektiv. Vari det dogmatiska i rättsvetenskapens arbete finns ställer jag mig frågande 
till, med hänvisning till Sandgren 2005, s. 652, s. 655f. Jfr även Kleineman 2013, s. 24f; 
Sandgren 2015, s. 40–46. 
4 De lege lata är en latinsk term för gällande rätt. Lata är perfekt particip av latinets ferre som 
betyder göra, Sandgren 2015, s. 48. 
5 Sandgren 2015, s. 13. 
6 Peczenik 1980, s. 49f; Peczenik 1995, s. 35f. 
7 Se NJA II 1915 nr 5, s. 157–290, som innehåller obligationsrättskommitténs förslag till 
avtalslagen inklusive motiveringar, dvs. avtalslagens förarbeten. En mängd andra författ-
ningar innehåller också representationsrättsliga regler relevanta för andra typer av represen-
tationsformer, exempelvis lag (1991:351) om handelsagentur, kommissionslagen (2009:865) 
och aktiebolagslagen (2005:551). 
8 Se s. 61. 
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rättskällevärde.9 Vidare påverkas ett rättsfalls användbarhet till att uttrycka 
gällande rätt och dess funktion att verka prejudicerande av hur väl prejudika-
tet uppfyller följande fem kvalitéer: Enligt Westberg ska rättssatsen i preju-
dikatet vara (i) begripligt, (ii) rationellt motiverat, (iii) praktikabelt, (iv) ha ett 
betydande mått av generalitet, samt (v) vara väl avpassad efter rättssystemet 
i övrigt.10 

Vid sidan av de källor som ska eller bör beaktas har jag använt mig av en stor 
mängd litteratur varav några förtjänar att lyftas fram särskilt. Dotevalls och 
Grönfors kommentar till avtalslagen samt Adlercreutz och Gortons Avtals-
rätt I utgör auktoritära verk på avtalsrättens område och har varit utgångs-
punkten för förståelsen och undersökningen av fullmaktsinstitutet.11 Svens-
sons och Lundbergs artiklar om NJA 2014 s. 684 utgör det viktigaste materi-
alet för undersökningen och förståelsen av rättsfallet.12 

Vid sidan om det rättsutredande arbetet kommer jag även att anlägga ett kri-
tiskt perspektiv de lege ferenda.13 Jareborg skriver att "[a]ll vetenskaplig 
verksamhet går ut på att finna nya svar och bättre lösningar."14 Det vore därför 
märkligt om en examensuppsats från juristprogrammet inte också tog sig an 
den uppgiften. Genom att ta hjälp av andra källor än dem som traditionellt 
sett utpekas av rättskälleläran är förhoppningen att detta ska ge underlag för 
en mångfacetterad analys av representationsrätten. Att söka svar och goda 
lösningar på juridiska problem utanför Sveriges gränser är en god idé.15 Som 
grund för ett komparativt perspektiv har jag valt det internationella soft law-
dokumentet Draft Common Frame of Reference (DCFR). Valet motiveras av 
att DCFR kan sägas vara ett uttryck för "europeiska" civilrättsliga lösningar. 
Visserligen utgör DCFR inte någon lag- eller författningsliknande rättskälla i 
svensk rätt, eller i någon av de andra medlemsländernas rättsordningar. HD 
har dock hänvisat till DCFR ett flertal gånger som exempel på en internation-
ell rättssammanställning med goda lösningar på rättsliga problem.16 Som 
rättskälla faller DCFR rimligtvis in under sådant material som får beaktas vid 

                                                

 
9 Jfr Munck 2014, s. 205f; Peczenik 1980, s. 50; Gregow 2015/2016, s. 36; Thulesius 2015, 
s. 13. 
10 Westberg 2000, s. 614. 
11 De hänvisas till som Dotevall och Grönfors 2014, kommentaren till avtalslagen, respektive 
Adlercreutz och Gorton 2011. 
12 De hänvisas till som Svensson 2015/16, respektive Lundberg 2015/16. 
13 De lege ferenda är ytterligare en latinsk term som bör förstås som ett uttryck för hur gäl-
lande rätt borde se ut. Ferenda är gerundivum av ferre, Sandgren 2015, s. 48. 
14 Jareborg 2004, s. 4. 
15 Jfr Olsen 2004, s. 127f; Sandgren 2015, s. 46f, 54. 
16 Jfr not 162. Särskilt relevant på fullmaktsrättens område är HD:s hänvisning till DCFR 
artikel II.–6:103 (3) i NJA 2013 s. 659, se p. 12 i HD:s domskäl. 
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en rättsutredande undersökning, dvs. på samma nivå som annan rättsveten-
skaplig litteratur.17 Dessutom innehåller DCFR en mängd kommentarer och 
komparativa anteckningar angående rättsläget i de olika medlemsstaterna, 
varför DCFR fungerar bra som ett verktyg för jämförelser.18 

1.4 Avgränsning 

Som i ett led att uppfylla uppsatsens syfte undersöks fullmaktsinstitutet, in-
klusive grundläggande principer och begrepp. Andra representationsformer 
kommenteras endast översiktligt.  

Undersökningen av fullmaktsinstitutet gör inte anspråk på vara en fullständig 
genomgång utan är avgränsad med avsikten att utrusta läsaren med en god 
teoretisk grund inför ämnets fortsatta framställning, med fokus på tredje parts 
tillit. 

Framställningens komparativa perspektiv är begränsat till DCFR. 

1.5 Terminologi 

Vi jurister lägger ner stor möda på att utveckla vårt språk och använda en 
precis begreppsapparat. Ett tydligt språk bäddar för god kommunikation och 
underlättar läsarens förståelse av den komplexa argumentation som juridiken 
ofta vilar på. Samtidigt fyller språket även andra funktioner och har en ten-
dens att påverka vår inställning till frågor som inte direkt avhandlas av en viss 
text. Strukturer och normer kan upprätthållas eller motarbetas beroende på 
ordval. Därför är det rimligt att ge de använda begreppen i en rättsvetenskap-
lig text den extra stund av eftertanke nödvändig för ett modernt och inklude-
rande språkbruk.19 

I uppsatsen kommer jag använda mig av begrepp som ofta är av central bety-
delse för de olika personernas roller inom representationsrätten. I ett försök 
att modernisera det civilrättsliga språkbruket kring fullmaktsinstitutet och 
göra språket mer inkluderande har jag valt att använda mig av könsneutrala 
begrepp inspirerad av internationella motsvarigheter:20 

                                                

 
17 Se närmare kap. 5.1.2. angående DCFR som rättskälla. 
18 Von Bar och Clive 2009, s. 3; Herre 2012, s. 936. 
19 Se Lando 2014, kap. 3, för en undersökning av kända rättsvetenskapspersoners inställ-
ningar till könsneutralt språkbruk. 
20 Andra representations- och fullmaktsrättsliga begrepp som redan är könsneutrala kommer 
att behandlas, diskuteras och – om nödvändigt – definieras i huvudtexten. 
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Representationsrätt: Rättsområdet som inkluderar rättsregler rörande situ-
ationen när en representant handlar för någon annans räkning, oavsett i vems 
namn handlandet sker. Även kallat mellanmansrätt. Vid en fullmaktssituation 
(dvs. när rättshandlandet sker i principalens namn och för principalens räk-
ning) kallas rättsområdet fullmaktsrätt. 

Principal: En person för vars räkning en representant rättshandlar i förhål-
lande till en tredje part. Även benämnd huvudman. Vid en fullmaktssituation 
kallas principalen även fullmaktsgivare.21 

Representant: En person som rättshandlar för en principals räkning. Även 
benämnd mellanman. Vid en fullmaktssituation kallas även personen fullmäk-
tige.22 

Tredje part: En person som en representant för en principals räkning rätts-
handlar med. Även benämnd tredje man, motpart eller medkontrahent. I 
största utsträckning kommer jag använda mig av begreppet tredje part för att 
beteckna en person som är delaktig i en representationssituation. När en ge-
nerellt utomstående person åsyftas passar begreppet tredje person bättre.23 

1.6 Disposition 

Uppsatsens disposition sträcker sig över sex kapitel. I första kapitlet present-
eras själva ämnet, metodiken och annan relevant bakgrundsinformation.  

Det andra kapitlet utgör en introduktion till själva fullmaktsinstitutet inklu-
sive bakomliggande relevanta representationsrättsliga principer och begrepp 
samt systematiken bakom fullmaktsinstitutets reglering. Tanken är att utrusta 
läsaren med en god teoretisk grund inför ämnets fortsatta framställning. 

Det tredje kapitlet innehåller en undersökning av fullmaktsinstitutets rekvisit, 
dvs. vad som krävs för att utlösa de normala fullmaktsverkningarna som bin-
der en principal i förhållande till en tredje part. Den grundläggande förståel-
sen av hur fullmaktskompetens uppkommer samt hur dess gränser avgörs är 

                                                

 
21 Inspirationen till begreppet kommer främst från DCFR II.–6, se nedan kap. 5.2.1. Begrep-
pet används även till viss del i avtalslagens förarbeten, se NJA II 1915 s. 192. 
22 I vissa internationella sammanhang används begreppet agent som synonymt till represen-
tative. I svensk rätt skulle en motsvarande användning riskera att sammanblandas med han-
delsagenter enligt lag (1991:351) om handelsagentur, varför representant framstår som ett 
bättre alternativ. Jfr användningen av begreppet represantative i DCFR, se nedan kap. 5.2.1. 
23 Se Adlercreutz och Gorton 2011, s. 162f, angående det inadekvata i att termen tredje per-
son/man används i en fullmaktssituation eftersom det inte är fråga om någon utomstående, 
utan just tredje parten i en avtalssituation. Jfr användningen av begreppet third party i DCFR, 
se nedan kap. 5.2.1. 
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nödvändig för att vidare förstå vilken betydelse en tredje parts befogade tillit 
har. 

I det fjärde kapitlet behandlas den fullmaktsrättsliga betydelsen av en tredje 
parts befogade tillit genom att HD:s domskäl i NJA 2014 s. 684 refereras och 
analyseras. 

Det femte kapitlet utgör en framställning av fullmaktsregleringen i DCFR och 
vilken roll en tredje parts tillit däri spelar. 

I det sjätte och avslutande kapitlet presenteras mina slutliga reflektioner och 
de frågeställningar som väckts av uppsatsens syfte besvaras. 
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2 Allmänt om 
fullmaktsinstitutet 

2.1 Inledning 

En grundläggande avtalsrättslig princip är att ett avtal är bindande endast för 
de avtalsslutande parterna. Redan i den antika romerska rätten var detta en 
utgångspunkt vilket uttrycktes genom den latinska satsen: alteri stipulari 
nemo potest, vilket betyder att ingen kan kontrahera för någon annan. Vad två 
personer kontraherar kan inte medföra att en utomstående tredje person åläggs 
några förpliktelser genom avtalet. För att en sådan utomstående person ska 
bli bunden krävs att någon av de rättshandlande personerna har någon form 
av kompetens – grundat på en rättsregel – att binda den utomstående perso-
nen.24  

Avtalsrätten bygger på ett tvåpartsförhållande där parterna förhandlar och av-
talar direkt med varandra. I praktiken är det däremot vanligt att hela eller delar 
av förhandlings- eller avtalsprocessen sker indirekt genom representation. Ju-
ridiska personer saknar dessutom möjlighet att agera direkt och måste därför 
alltid företrädas av en representant i form av en fysisk person.25  

Svensk rätt innehåller en mängd representationsformer som ger en person 
kompetens att på ett eller annat sätt agera för en annan persons räkning. Full-
maktsinstitutet är den för uppsatsen primärt relevanta representationsformen. 
Den innefattar situationen då en representant (fullmäktige) i förhållande till 
en tredje part agerar för en principals (fullmaktsgivares) räkning och i princi-
palens namn. Fullmaktsinstitutet gör det möjligt för en principal att ingå avtal 

                                                

 
24 Adlercreutz och Gorton 2011, s. 148f; Dotevall och Grönfors 2014, kommentaren till av-
talslagen, 10-27 §§ Kapitelrubriken. 
25 Representationsrätt för en juridisk person kan härledas från associationsrättsliga regler om 
legala ställföreträdare och bolagsorgan i exempelvis aktiebolagslagen (2005:551). Detta 
hindrar inte att juridiska personer även kan rättshandla genom representanter vars represen-
tationsrätt är avtalsrättsligt grundad. Fullmaktsrättsliga regler är även tillämpliga för juridiska 
personer, se Adlercreutz och Gorton 2011, s. 161; Dotevall och Grönfors 2014, kommentaren 
till avtalslagen, 10-27 §§ Kapitelrubriken; Ramberg och Ramberg 2016, s. 66. Det ligger 
utanför uppsatsens avgränsning att jämföra och undersöka samspelet mellan de associations-
rättsliga och avtalsrättsliga representationsreglerna. Märk väl att flertalet av EU-medlems-
ländernas rättsordningar inte iakttar en sådan uppdelning i representationskompetens grundat 
på associationsrättsliga eller avtalsrättsliga regler, se nedan kap. 5.2.1 och Von Bar och Clive 
2009, s. 411f, 414. 
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med en tredje person utan att själv behöva agera och utgör en viktig grundsten 
i det moderna affärslivet. 

2.2 Begreppet fullmakt 

Den troligen mest vardagliga användningen av begreppet fullmakt handlar 
om skriftliga dokument där det framgår att representanten har kompetens att 
rättshandla för principalens räkning och där dokumentet är tänkt att visas för 
tredje part. Ett sådant skriftligt fullmaktsdokument har många privatpersoner 
erfarenhet av, exempelvis vid kontakt med en bank på uppdrag av en famil-
jemedlem. 

I svenskt juridiskt språkbruk används begreppet fullmakt i flera andra bety-
delser än enbart för att beteckna ett sådant fullmaktsdokument med legitimat-
ionssyfte. En kort diskussion angående begreppets innebörd och använd-
ningsområde är därför på sin plats. Förhoppningsvis underlättar det förståel-
sen för fullmaktsinstitutet och minskar risken för oklarheter till följd av be-
greppets mångtydighet.  

Adlercreutz och Gorton lyfter fram fullmaktsbegreppets dubbla betydelse 
som dels ett rättsfaktum och dels en rättsföljd. Både en rättshandling genom 
vilken en representationsrätt uppkommer och effekten – representantens kom-
petens till följd av rättshandlingen – kallas fullmakt. De framhåller att förkla-
ringen hör ihop med synsättet att en rättshandling inte bara är något som sker 
i ett givet ögonblick utan bör ses som något bestående tills det elimineras.26  

Dotevall och Grönfors beskriver fullmaktsbegreppets användning genom att 
dela upp betydelsen i fem punkter såsom benämning på: 

(a) själva rättsinstitutet fullmakt; (b) den viljeförklaring 
som är inriktad på fullmakt som resultat; (c) den skriftliga 
handling som manifesterar en sådan viljeförklaring och är 
avsedd att företes för tredje man; (d) det normala parts-
bindningsmönstret i dessa fall, dvs. att huvudmannen blir 
direkt bunden som part och den fullmäktige står utanför; 

                                                

 
26 Adlercreutz och Gorton 2011, s. 165f. Angående termen rättshandling kan det inte nog 
understrykas att vad som avses bör förstås som ett agerande med rättslig betydelse. Det bör 
inte sammanblandas med en sådan skriftlig ”handling” som utgör ett fullmaktsdokument. 
Olyckligtvis används termen fullmaktshandling i 16 § andra stycket avtalslagen för att åsyfta 
vad Dotevall och Grönfors kallar fullmaktsdokument. Jfr Dotevall och Grönfors 2014, kom-
mentaren till avtalslagen, 10-27 §§ Kapitelrubriken.  
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och slutligen (e) mellanmannens förmåga ('makt') att ut-
lösa dessa normala fullmaktsverkningar.27 

För att undvika oklarheter till följd av begreppets många betydelser föreslår 
de användningen av de mer preciserade termerna fullmaktsinstitut, fullmakts-
förklaring, fullmaktsdokument, normala fullmaktsverkningar samt fullmakt.28  

I det följande kommer jag i största möjliga utsträckning konkretisera och pre-
cisera begreppet fullmakt med tilläggsord inspirerade av Dotevall och Grön-
fors. Representantens förmåga eller makt att utlösa normala fullmaktsverk-
ningar – dvs. vad Dotevall och Grönfors benämner som enbart fullmakt – 
kommer jag i stor utsträckning att benämna som fullmaktskompetens. 

2.3 Representationsrättsliga principer och 
intresseavvägningar 

Liksom civilrätten i stort utgör avtalsrättens rättsregler ofta en kompromiss 
mellan motstående intressen. Vad gäller det något snävare området represen-
tations- och fullmaktsrätt aktualiseras främst balansgången mellan principa-
lens (fullmaktsgivarens), tredje partens och representantens (fullmäktigens) 
intressen. Principalen önskar att bli bunden endast enligt sin vilja samtidigt 
som det för tredje parten är viktigt att bundenhet uppkommer i enlighet med 
tredje partens förståelse av representantens kompetens. Till detta tillkommer 
representantens intresse av att stå utanför avtalet samt att undvika skade-
ståndsskyldighet.29 Parternas intressen sammanfaller dessutom ibland med 
rättspolitiska hänsynstaganden såsom rättsreglers förutsägbarhet och omsätt-
ningens intresse.  

Konflikter mellan representationsrättens parters intressen uppkommer främst 
i situationer då det råder dissens mellan principalens och tredje partens upp-
fattningar om representantens kompetens och/eller kompetensens gränser. 
Vilket intresse ska prioriteras i ett representationsrättsligt triangeldrama och 
vad får det för följder?  

2.3.1 Viljeprincipen 

Ett alternativ är att i högsta utsträckning söka svar på frågan om bundenhet 
genom att undersöka principalens rättshandlingsvilja. Resonemanget bottnar 

                                                

 
27 Dotevall och Grönfors 2014, kommentaren till avtalslagen, 10-27 §§ Kapitelrubriken. 
28 Dotevall och Grönfors 2014, kommentaren till avtalslagen, 10-27 §§ Kapitelrubriken. 
29 Grönfors 1961, s. 103. 
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i den traditionella viljeprincipen – även benämnd som viljeteorin – enligt vil-
ken den enskildes vilja ses som den egentliga grunden för erkännande och 
genomförande av avtalsförpliktelser. Annorlunda uttryckt, den rättshandlan-
des vilja utgör det rättsskapande elementet och sätter ramen för avtalets inne-
håll och tolkning. Syftet är att principalen ska bli bunden bara när det var 
dennes avsikt att bli bunden. Viljeprincipen kan även härledas till den liberala 
uppfattningen, att varje person är självständig och har rätt att ingå avtal utifrån 
sin fria vilja, som traditionellt sett har format avtalsrätten.30  

Ett fullmaktsinstitut strikt grundat på viljeprincipen sätter principalens rätts-
handlingsvilja i centrum. Det kan ses som en principalvänlig ordning där 
tredje partens intresse istället får tillgodoses genom att representanten kan 
hållas ansvarig i situationer då denne överskridit sin kompetens. För de fall 
då representantens överskridande kan betraktas som klandervärt framstår en 
sådan lösning som rimlig, förutsatt att representanten är solvent så att tredje 
parten kan bli kompenserad. Däremot är det inte ovanligt att en representant 
som efter bästa förmåga försöker agera i principalens intresse ibland går utö-
ver sin kompetens. I en sådan situation framstår det inte längre som lika rim-
ligt att fördela fullt ansvar på representanten. Det riskerar att cementera en 
ordning där representanter inte vågar agera i principalens bästa intresse av 
rädsla för repressalier. I längden kanske det till och med leder till svårigheter 
att hitta personer som är villiga att ta på sig uppdrag som representanter över-
huvudtaget.31  

Om både principalens och representantens intressen ska tillgodoses blir alter-
nativet att det sker på tredje partens bekostnad. En tredje part som svävar i 
osäkerhet angående bundenhet i förhållande till principalen och samtidigt 
saknar rätten att kräva ansvar av representanten har litet incitament att ingå 
avtal med en representant. Oavsett om representantens eller tredje partens in-
tresse får ge vika riskerar villigheten att ingå avtal med representanter att 
minska av denna anledning.32 

Även om ett fullmaktsinstitut strikt baserat på viljeprincipen vid en första an-
blick kan framstå som principalvänligt finns risken att incitamentsskäl på re-
presentantens och tredje partens sida minskar principalens möjligheter att 

                                                

 
30 Adlercreutz och Gorton 2011, s. 42; Dotevall 2013, s. 60f; Svensson 2015/16, s. 334ff. 
Viljeprincipen går även att härleda ur den romerska rättens syn på den förpliktande kraften i 
den viljeförklarandes vilja, jfr Grönfors 1992/93, s. 271; ovan kap. 2.1. 
31 Grönfors 1961, s. 103f. 
32 Grönfors 1961, s. 103f. 
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rättshandla genom fullmäktige. Något som missgynnar principalen ur ett 
långsiktigt perspektiv.33 

2.3.2 Tillitsprincipen 

Ett alternativ till att avgöra bundenhet utifrån viljeprincipen är tillitsprincipen 
– även benämnd tillitsteorin. Istället för att fästa vikt vid principalens rätts-
handlingsvilja innebär tillitsprincipens att tredje partens tillit angående prin-
cipalens rättshandlingsvilja ses som grunden för erkännande och genomfö-
rande av avtalsförpliktelser. Tillitsprincipens utgångspunkt är att en tredje 
part ska kunna förlita sig på yttre uppfattbara fenomen – exempelvis en rätts-
handling – förutsatt att tredje parten är i god tro om principalens vilja att bli 
bunden.34  

Tillitsprincipen beskrivs ibland som innefattande en subjektiv analys vars 
sikte är inställt på vad den individuella tredje parten fäst sin tillit till.35 Ett 
fullmaktsinstitut strikt grundat på en sådan tillitsprincip blir tredjepartsvänlig 
på bekostnad av principalens intressen, vid situationer då representanten age-
rar utöver sin kompetens. Visserligen kan detta kompenseras med att princi-
palen kan söka ansvar av representanten, men detta förutsätter att represen-
tanten är solvent och går att nå. En naturlig följd blir att principaler i större 
utsträckning undviker att rättshandla genom representant, antingen av oro för 
att inte bli bunden i större utsträckning än vad de avsett eller till följd av be-
gränsade möjligheter att bli ersatta av orsakande representant. Ur ett långsik-
tigt perspektiv riskerar alltså även en strikt tillämpad tillitsprincip att minska 
användandet av fullmaktsinstitutet.36 

Tredje partens tillit kan också preciseras med att den måste vara befogad eller 
välgrundad. Då avses en objektiv bedömningsgrund där det är relevant hur 
ageranden av principalen vanligen eller rimligen uppfattas samt vilka krav 
som i allmänhet kan ställas på personers aktsamhet, både angående hur de 
agerar samt hur de uppfattar andras agerande.37 En sådan modifierad 
tillitsprincip kan tillgodose tredje parts intresse av att kunna förlita sig på en 

                                                

 
33 Vid avtalslagens tillkomst var det frågor rörande omsättningens intresse och skydd för 
affärslivet som ledde till avstånd från och kritik av viljeprincipen, jfr Grönfors 1992/93, s. 
268; Adlercreutz och Gorton 2011, s. 277. Subjektiva analyser av en persons faktiska vilja 
och avsikt är dessutom i praktiken svåra att göra, Ramberg och Ramberg 2016, s. 42. 
34 Adlercreutz och Gorton 2011, s. 276; Grönfors 1992/93, s. 271; Svensson 2015/16, s. 334ff. 
35 Ramberg och Ramberg 2016, s. 42. 
36 Jfr ovan kap. 2.3.1. 
37 Ramberg och Ramberg 2016, s. 42. 
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rättshandling, förutsatt att tredje parten är i god tro och hyser en befogad upp-
fattning angående representantens kompetens.38 Principalens intresse beaktas 
genom att bedömningen av tilliten görs objektiv. 

2.4 Viljeförklaringsbegreppet 

I avtalslagens förarbeten beskrivs fullmakten som en till tredje person riktad 
viljeförklaring av principalen (fullmaktsgivaren), varigenom principalen tar 
på sig följderna av den rättshandling som representanten (fullmäktigen) före-
tar för principalens räkning.39 Förarbetsuttalandet har kritiserats i rättsveten-
skapen som ett förlegat sätt att se på fullmaktsinstitutet.40 Kritiken består till 
viss del av att rättsreglerna i en modern rättsstat utgår ifrån rättspolitiska över-
väganden som syftar till att lösa praktiska problem och inte utifrån (natur-
rättsliga) principer. Visserligen återfinns avvägningar mellan betydelsefulla 
faktorer som vilja och tillit men vilje- eller tillitsprinciperna utgör inte grun-
den för fullmaktsinstitutet, det gör rättsreglerna.41 

Angående begreppet viljeförklaring ges ingen närmare beskrivning i avtals-
lagen eller i dess förarbeten. En viljeförklaring kan både förstås som själva 
förklaringshandlandet (latin: declarare) och sådant agerande som utåt sett ty-
der på en vilja hos avgivaren av viljeförklaringen (latin: declarandum).42 Det 
är förmodligen den sistnämnda betydelsen som menas i förarbetenas full-
maktsdefinition. En viljeförklaring betecknar då en sådan rättshandling (rätts-
ligt agerande) som ger uttryck för en principals vilja eller avsikt att grunda 
fullmaktskompetens. Viljeförklaringen bör dock inte ses ur ett viljeprinci-
piellt perspektiv. Det är inte principalens faktiska eller subjektiva vilja som 
är avgörande. Istället är det hur viljeförklaringen objektivt uppfattas för en 
tredje person som är relevant. Det är i ljuset av tredje parts befogade intryck 
fullmaktsinstitutets viljeförklaringsbegrepp bör förstås.43  

                                                

 
38 Grönfors 1992/93, s. 271. En modifierad tillitsprincip – i bemärkelsen att bedömningen av 
tilliten är objektiv – har även benämnts som en förklaringsprincip eller förväntningsprincip, 
se Adlercreutz och Gorton 2011, s. 276; Svensson 2015/16, s. 334ff. 
39 NJA II 1915 s. 184. 
40 Exempelvis kommenterar Adlercreutz och Gorton förarbetsuttalandet som att det "ger ut-
tryck för en förlegad metod att med ett viljeteoretiskt resonemang 'förklara' fullmaktens in-
nebörd eller rättsverkningar.", Adlercreutz och Gorton 2011, s. 165. Jfr även NJA 2014 s. 
684, p. 10 i HD:s domskäl. 
41 Jfr Adlercreutz och Gorton 2011, s. 165f; Svensson 2015/16, s. 336; Grönfors 1992/93, s. 
271; Dotevall och Grönfors 2014, kommentaren till avtalslagen, 10-27 §§ Kapitelrubriken. 
42 Svensson 2015/16, s. 333. Jfr Dotevall 2013, s. 41f. 
43 Lundberg 2015/16, s. 735; Svensson 2015/16, s. 333ff; Adlercreutz och Gorton 2011, s. 
165f. Jfr ovan kap. 2.3.2 angående s.k. objektiv eller modifierad tillitsprincip. 
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Viljeförklaringsbegreppet måste också förstås som innefattande annat än bara 
uttryckligt agerande. Även konkludent handlande från en principals sida kan 
ge upphov till rättsverkningar.44 Genom att tillämpa en bredare definition av 
begreppet viljeförklaring i representationsrättsliga sammanhang går det att 
förstå ovan förarbetsuttalande i samklang med det moderna fullmaktsinstitu-
tet. 

2.5 Fullmaktsinstitutets reglering 

Regler om fullmakt finns i avtalslagens andra kapitel med rubriken: "Om full-
makt". Kapitlet är till viss del svåröverskådligt, vilket till stor del beror på den 
bakvända lagstiftningsteknik som tillämpas. Istället för att beskriva hur full-
maktskompetens uppkommer, är tanken att detta ska framgå av reglerna för 
återkallelse av fullmaktskompetens i 12–18 §§ avtalslagen.45 Där framgår det 
att fullmakt kan uppkomma genom direktmeddelande till tredje part (13 §), 
kungörelse (14 §), skriftlig urkund (16–17 §§) samt genom meddelande till 
fullmäktigen (s.k. uppdragsfullmakt 18 §). Ett undantag är ställningsfullmakt 
där det redan i 10 § andra stycket avtalslagen beskrivs hur fullmaktskompe-
tens uppkommer. Genom att en representant placeras i en ställning – antingen 
genom anställning eller annan form av avtal – uppkommer en fullmaktskom-
petens. Ställningsfullmaktens återkallelsereglering finns i 15 §.46 

Grundläggande rekvisit och rättsföljder hittas i 10 § första stycket avtalslagen, 
som utgör fullmaktskapitlets portalparagraf. Där fastslås de normala full-
maktsverkningarna – partbindningsmönstret – som fullmaktsinstitutet ger 
upphov till: En fullmäktige (representant) ges kompetens att binda fullmakts-
givaren (principalen) i förhållande till en tredje part.47 Representanten står 
utanför avtalet vad gäller bundenhet, vilket framgår av att rättshandlandet 
måste ske i fullmaktsgivarens namn och inte i representantens namn, enligt 
10 § första stycket. Att representanten undgår bundenhet framgår dessutom 

                                                

 
44 Adlercreutz och Gorton 2011, s. 166; Svensson 2015/16, s. 334f. 
45 Håstad har föreslagit att återkallelsereglerna skulle kunna komprimeras till en enskild be-
stämmelse med innehållet att en fullmakt är utan verkan om principalen återkallar den på 
samma sätt som den givits, se Håstad 2015, s. 186. Jfr regleringen i DCFR med en artikel för 
uppkomst av fullmaktskompetens (II.–6:103) och en artikel för hur kompetensen upphör (II.–
6:112), se nedan kap. 5.2.2. Jfr även förslaget på hur återkallelse kan regleras i Ramberg, 
Avtalslagen 2010 § 4.7. 
46 Persson 2014, kommentaren till avtalslagen, nr 26; Munukka, kommentaren till avtalslagen 
10 §, kap. 3.1.2. Frågor om prokura och skriftlig fullmakt vid överlåtelse av fast egendom 
berörs dessutom i 27 § avtalslagen.  
47 Adlercreutz och Gorton 2011, s. 170. 
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av reglerna i 25 § där representantens ansvar utgörs av skadeståndsskyldig-
het.48 

2.6 Självständiga och osjälvständiga 
fullmakter 

I rättsvetenskapen har avtalslagens fullmakter kommit att systematiseras i två 
huvudgrupper: självständiga och osjälvständiga fullmakter. Självständiga 
fullmakter kan beskrivas som de fullmakter som bygger på ett yttre rättsfak-
tum som är härrörande från principalen och som är synbart för tredje parten.49 
Annorlunda uttryckt, indelningen bygger på principen om synbarhet för per-
soner utanför det inre förhållandet mellan principalen och fullmäktige.50 

Representantens kompetens att binda principalen knyts till ett objektivt ele-
ment som en tredje person kan bilda sig en uppfattning om. Självständigheten 
ligger alltså i att representantens kompetens ska bedömas på grundval av det 
synbara fullmaktsgrundande rättsfaktumet oberoende av fullmaktsgivarens 
uppdrag. 

Osjälvständiga fullmakter grundar sig istället endast på fullmaktsgivarens 
meddelande till fullmäktigen och saknar synbart rättsfaktum. Det innebär att 
en tredje person måste förlita sig på fullmäktigens uppgift om att fullmäktigen 
har giltig fullmaktskompetens samt kompetensens omfattning. Den osjälv-
ständiga fullmakten går även under namnet uppdragsfullmakt eller 18 §-full-
makt. Avtalslagens övriga "fullmaktstyper" är självständiga, och indelningen 
syftar till att vara uttömmande. Varje fullmaktsrättslig situation måste alltså 
hänföras till någon av grupperna, med olika rättsverkningar.51 

Ramberg och Ramberg förklarar uppdelningen i självständiga och osjälvstän-
diga fullmakter med att den utgår från att det ur tredje partens synvinkel finns 
två huvudtyper av situationer. En där tredje parten inte behöver kontrollera 
representantens fullmaktskompetens genom att kontakta principalen, ef-
tersom fullmakten är självständig. Och en annan situation där tredje part 
måste lita på fullmäktigens uppgifter eller kontakta principalen.52 

                                                

 
48 Dotevall och Grönfors 2014, kommentaren till avtalslagen, 10 § 1 st., kap. 1; Adlercreutz 
och Gorton 2011, s. 169, 221. 
49 Adlercreutz och Gorton 2011, s. 172. 
50 Dotevall och Grönfors, kommentaren till avtalslagen, 10 § 1 st., kap. 3. 
51 Adlercreutz och Gorton 2011, s. 174. Dotevall och Grönfors, kommentaren till avtalslagen, 
10 § 1 st., kap. 3. 
52 Ramberg och Ramberg 2016, s. 53. Jfr dock Ramberg, Avtalslagen 2010, där någon upp-
delning i självständighet respektive osjälvständighet inte beaktas, se kommentaren till 
§ 4.2(2) not 7. 
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2.7 Slutsatser 

Fullmaktsinstitutet är namnet på representationsformen då en representant 
(fullmäktige) i förhållande till en tredje part agerar för en principals (full-
maktsgivares) räkning och i principalens namn. 

Begreppet fullmakt har flera betydelser. Det kan syfta på själva fullmaktsin-
stitutet, en fullmaktsförklaring, ett fullmaktsdokument, de normala fullmakts-
verkningarna eller representantens fullmaktskompetens. Genom att använda 
mer preciserade begrepp minskar risken för missförstånd och tolkningspro-
blematik. 

Ett fullmaktsinstitut grundat på en strikt vilje- eller tillitsprincip framstår inte 
som en balanserad avvägning av parternas intressen i det fullmaktsrättsliga 
triangeldramat. Ur ett långsiktigt perspektiv riskerar en sådan ordning dessu-
tom att minska användningen av fullmaktsinstitutet. 

I representationsrättsliga sammanhang bör begreppet viljeförklaring förstås 
som en rättshandling som ger uttryck för en principals avsikt att grunda en 
fullmaktskompetens. Det är dock inte principalens subjektiva avsikt som av-
ses. Fullmaktsinstitutets viljeförklaringsbegrepp bör uppfattas i ljuset av 
tredje parts befogade tillit till principalens avsikt. Begreppet befogad används 
i sammanhanget för att betona att tilliten ska bedömas objektivt. 
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3 Fullmaktsinstitutets rekvisit 

Fullmaktsinstitutets normala rättsverkningar är att direkt bundenhet uppstår 
mellan principalen och tredje parten. För att aktualisera fullmaktsinstitutets 
normala rättsverkningar är de nödvändiga rekvisiten (i) att det måste föreligga 
en giltig fullmaktskompetens, (ii) att rättshandlingen ligger inom fullmakts-
kompetensens gränser samt (iii) att rättshandlingen företas i principalens 
namn.53 Dessa kommer att behandlas nedan i vart sitt delkapitel. 

3.1 Giltig fullmaktskompetens 

Det första rekvisitet – att fullmaktskompetensen måste vara giltig – kan be-
skrivas som att det måste föreligga en giltig representationsrätt som följer 
fullmaktsinstitutets partbindningsmönster. Fullmaktskompetensen måste 
vara grundad på något av rättsordningen accepterat rättsfakta, även benämnt 
fullmaktsfakta eller fullmaktsgrundande rättsfakta.54  

Vad som utgör fullmaktsgrundande rättsfakta går delvis att härleda ur avtals-
lagens återkallelseregler.55 Fullmaktsgrundande rättsfakta går dessutom att 
finna utanför avtalslagen. I motiven till avtalslagen nämns att lagens bestäm-
melser inte gör anspråk på att uttömmande ange hur fullmaktskompetens kan 
uppstå. Som exempel ges situationen då någon uppträtt som fullmäktige upp-
repade gånger utan kompetens och utan att principalen haft något att anmärka 
på detta. Då kan det under vissa förhållanden föreligga en fullmaktskompe-
tens att i framtiden företa vissa liknande rättshandlingar som genom passivitet 
tolererats av principalen.56 Sådan fullmaktskompetens med principalens pas-
sivitet som fullmaktsgrundande rättsfaktum har beskrivits som toleransfull-
makt och förekommer i rättsvetenskapen och i rättspraxis.57  

                                                

 
53 Adlercreutz och Gorton 2011, s. 170. 
54 Adlercreutz och Gorton använder termen fullmaktsfakta som: "Alla fakta som har det ge-
mensamt att de grundar behörighet genom en privat akt, m.a.o. gör fullmaktsreglerna till-
lämpliga [...]", se Adlercreutz och Gorton 2011, s. 166. Dotevall och Grönfors använder ter-
men fullmaktsgrundande rättsfakta, se Dotevall och Grönfors 2014, kommentaren till avtals-
lagen, Efterskrift till 2 kap. AvtL: viljeförklaring och sanktion vid fullmakt. Kravet på en 
giltig representationsrätt kan även sägas höra ihop med den grundläggande principen att två 
parter inte kan binda en utomstående tredje person in dubio (latin: vid tvivel), jfr ovan kap. 
2.1. 
55 Jfr ovan kap. 2.5. 
56 NJA II 1915 s. 188, 191. 
57 Se Grönfors 1961, s. 244ff; Adlercreutz och Gorton 2011, s. 212ff; Munukka, kommenta-
ren till avtalslagen 10 §, kap. 3.4. Jfr bl.a. NJA 1922 s. 131 och NJA 1990 s. 591. Det går för 



 

 

23 

För att tydligt göra rättvisa åt förståelsen av hur fullmaktskompetens uppkom-
mer är det viktigt att poängtera att fullmaktskompetens kan uppkomma ge-
nom en mängd olika fullmaktsgrundande rättsfakta. På samma sätt som avtal 
uppkommer genom olika typer av avtalsgrundande rättsfakta.58 I rättsveten-
skapen sorteras sådana tankar främst under begrepp som kombinationsfull-
makt. En kombination av olika omständigheter anses i samverkan med 
varandra ge en tredje part en föreställning om att denne har att göra med en 
kompetent representant.59 Att fullmaktsgrundande rättsfakta går att finna ut-
anför avtalslagens fullmaktstyper har inneburit, och innebär fortfarande, stora 
möjligheter för fullmaktsrätten att formas genom rättspraxis och rättsveten-
skapens diskussioner. 

Ett sätt att förstå uppkomsten av fullmaktskompetens är att betrakta full-
maktsgrundande rättsfakta som alla viljeförklaringar som härrör från princip-
alen och objektivt kan uppfattas som en avsikt att ge upphov till fullmakts-
kompetens. Det förutsätter en bred förståelse av viljeförklaringsbegreppet.60 

För att en giltig fullmaktskompetens ska föreligga är det en förutsättning att 
de fullmaktsgrundande rättsfaktumen också är giltiga i enlighet med grund-
läggande avtalsrättsliga principer och regler. Det skriftliga fullmaktsdoku-
mentet – vilket framgår av 16 § avtalslagen – utgör ett klassiskt typfall av ett 
fullmaktsgrundande rättsfaktum och får därmed stå som illustrerande exem-
pel: En skriftlig handling utges av principalen till representanten för att av 
denne användas som ett legitimationsdokument i förhållande till en tredje 
part. I det praktiska livet är en sådan urkund förmodligen en vanlig form av 
fullmakt som de flesta stött på, exempelvis vid bankärenden på uppdrag av 
någon närstående.61 Enbart den förutsättningen att ett fullmaktsdokument fö-
rekommer vid rättshandlandet är inte tillräckligt för att det ska ge upphov till 
fullmaktskompetens.  

                                                

 
övrigt att diskutera huruvida principalens passivitet i sig kan sägas utgöra ett fullmaktsgrun-
dande rättsfaktum. Snarare är det så att principalens passivitet påverkar tolkningen av det 
egentliga fullmaktsgrundande rättsfaktumet som måste gå att härleda till principalen. Att en 
helt utomstående person rättshandlar bör principiellt inte medföra en plikt för principalen att 
agera aktivt för att undanröja risken för att bli bunden. Någon form av utlösande faktum 
måste rimligtvis krävas, exempelvis att representanten går att knyta till principalen genom en 
anställning eller uppdragsavtal. Jfr nedan kap. 4.4.2. 
58 Dotevall och Grönfors 2014, kommentaren till avtalslagen, Efterskrift till 2 kap. AvtL: 
viljeförklaring och sanktion vid fullmakt. 
59 Se Grönfors 1961, kap. VVII (3), för en genomgång av det av honom myntade begreppet 
kombinationsfullmakt. Jfr Adlercreutz och Gorton 2011, s. 212ff, och användningen av be-
greppet särskild ställningsfullmakt. 
60 Se ovan kap. 2.4. Jfr hur fullmaktskompetensens uppkomst regleras i DCFR artikel II.–
6:103, se nedan kap. 5.2.2. 
61 Dotevall och Grönfors 2014, kommentaren till avtalslagen, 16 §, kap. 2; NJA II 1915, s. 
206. 
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Om urkunden visar sig vara förfalskad eller manipulerad leder en represen-
tants agerande med stöd av dokumentet inte till bundenhet för principalen. 
Huruvida tredje parten var i god eller ond tro angående urkundens ogiltighet 
spelar ingen roll. Synbarhetsaspekter är viktiga inom fullmaktsrätten, men när 
det kommer till kvalificerade ogiltighetsgrunder får en tredje parts befogade 
tillit ge vika för principalens intresse.62  

Vid bedömande av huruvida en fullmaktskompetens är giltig måste det alltså 
undersökas (i) om det finns ett av rättsordningen accepterat fullmaktsgrun-
dande rättsfaktum och (ii) om det fullmaktsgrundande rättsfaktumet överens-
stämmer med grundläggande avtalsrättsliga regler för giltighet. 

3.2 Fullmaktskompetensens gränser 

Vid sidan om att en fullmaktskompetens måste vara giltig måste också repre-
sentantens rättshandlande falla inom fullmaktskompetensens gränser för att 
ge upphov till normala fullmaktsverkningar för principalen. Motsatsvis inne-
bär detta att en principal inte blir bunden av rättshandlingar som representan-
ten företar om de faller utanför fullmaktens gränser. 

Avtalslagens modell och terminologi angående fullmaktens gränser består av 
en uppdelning i behörighet och befogenhet.63 Skillnaden mellan de två be-
greppen förklaras vanligen genom att behörigheten anger vad representanten 
kan eller har makt att göra – med bindande verkan för principalen – och att 
befogenheten anger vad representanten får göra – dvs. till vad representanten 
har principalens tillåtelse.64 

En annan vanlig förklaring är att termen behörighet hänför sig till fullmaktens 
yttre sida och befogenheten till det inre förhållandet. Förklaringen riskerar 
dock att missförstås som att det med ordet yttre menas omständigheter som 
är synbara och med ordet inre vad som inte är synbart. I själva verket är syn-
barhetsaspekter relevanta både för behörighet och befogenhet.65 

                                                

 
62 Ramberg och Ramberg 2016, s. 54; Adlercreutz och Gorton 2011, s. 173. Att förfalskning 
och manipulation av urkunder och legitimationshandlingar leder till ogiltighet är en allmän 
avtalsrättslig princip. Jfr 17 § första stycket lag (1936:81) om skuldebrev där förfalskning 
utgör en för gäldenären stark invändning som står sig även mot en godtroende borgenär. 
63 Begreppsparet är inspirerat av tysk fullmaktsrätt, Dotevall och Grönfors 2014, kommenta-
ren till avtalslagen, 10 § 1 st., kap. 5. 
64 Adlercreutz och Gorton 2011, s. 169; Grönfors 1961, s. 81; Herre 2015, s. 117. Ett skol-
boksexempel som ofta ges rörande bilköp genom självständig fullmakt anger behörigheten 
som att fullmäktigen får köpa bilen och befogenheten som fullmaktsgivarens interna instrukt-
ioner till fullmäktigen att inte betala tredje parten mer än 100 000 kr för bilen, se Ramberg 
och Ramberg 2016, s. 56. 
65 Dotevall och Grönfors uttrycker skillnaden på följande vis: "Distinktionen behörighet–
befogenhet innebär i själva verket inte en gränsdragning med ledning av synbarheten som 
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Begreppen behörighet och befogenhet har ett starkt kausalsamband med 
många juriststudenters studierelaterade huvudvärk.66 Möjligen fortsätter sam-
bandet att råda även för flertalet jurister med examen i hand. Anledningen är 
förmodligen att begreppens innebörd – trots förklaringarna ovan – ofta be-
traktas som svår att förstå. I jämförelse med motsvarande anglo-amerikanska 
begrepp är behörighet och befogenhet inte avsedda att utgöra rättsgrunder för 
principalens bundenhet utan endast som beteckningar på fullmaktskompeten-
sens omfång. Ändå förekommer användningar av begreppen i andra syften än 
som sådana deskriptiva termer.67 Dotevall och Grönfors beskriver det på föl-
jande vis:  

Behörighet kan ange enbart omfånget av fullmakt, men 
ibland får termen därutöver innefatta en erinran om att den 
fullmäktige har makt att med bindande verkan för full-
maktsgivaren företaga rättshandlingar.68 

Behörighet används alltså främst för att ange fullmaktskompetensens omfång 
men ibland används begreppet även som en synonym till fullmaktskompe-
tens.69 

Jag kommer att försöka undvika att använda begreppet behörighet för att på-
peka att en representant har fullmaktskompetens. Exempelvis kommer jag 
undvika att skriva att A är behörig att rättshandla i B:s kapacitet. Istället kom-
mer jag formulera det som att A har kompetens att rättshandla och att hand-
lingen ryms inom behörigheten (kompetensens gränser).70  

I nedan kapitel kommer begreppen behörighet och befogenhet att undersökas 
och kommenteras närmare.71 

                                                

 
kriterium utan bara med ledning av fullmaktens omfattning gentemot medkontrahent i god 
tro.", Dotevall och Grönfors 2014, kommentaren till avtalslagen, 10 § första stycket, kap. 5. 
66 Under min tid som studentlärare i avtalsrätt på juristprogrammet i Lund handlade de i sär-
klass vanligaste fullmaktsrättsliga frågorna om behörighet och befogenhet. 
67 Grönfors 1961, s. 90f, 101f. 
68 Dotevall och Grönfors 2014, kommentaren till avtalslagen, 10 § första stycket, kap. 5. 
69 Något som ytterligare försvårar förståelsen av begreppen behörighet och befogenhet är 
deras annorlunda användning inom associationsrätten, se Kleineman 2015, s. 380ff. Det pro-
blemet ligger utanför uppsatsens avgränsning. Den intresserade läsaren hänvisas till Åhman 
1997. 
70 I situationer då jag hänvisar till en text som använder behörighet som synonym till full-
mäktigens kompetens kommer det ibland att vara nödvändigt att avvika från ett fullständig 
konsekvent användande av begreppet. 
71 Jfr hur fullmaktskompetensens omfattning regleras i DCFR artikel II.–6:104 utan använd-
ning av dubbla begrepp, se nedan kap. 5.2.3. 
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3.2.1 Behörighet 

Behörigheten betecknar gränsen för representantens kompetens såsom den 
framgår av de relevanta fullmaktsgrundande rättsfakta som fullmaktskompe-
tensen grundas på. Behörighet innebär väsentligen detsamma som 10 § första 
stycket avtalslagens beteckning inom fullmaktens gränser, med skillnaden att 
det senare kan ses som en neutral benämning på kompetensens omfång medan 
behörighet antyder möjligheten till avvikande instruktioner.72 

Redan i avtalslagens förarbeten uppmärksammades att frågan om huruvida en 
representant gått utöver behörigheten – i bemärkelsen fullmaktens yttre gräns 
– var en av de vanligaste representationsrättsliga situationerna som det tvis-
tades om.73 Trots detta saknar avtalslagen regler för hur fullmaktens yttre 
gräns ska bestämmas, med undantag från ställningsfullmakten i 10 § andra 
stycket där lag eller sedvänja avgör.74 Anledningen förklaras vara den stora 
svårigheten, närmast omöjligheten, i att på förhand uppställa kriterier för be-
hörighetens gränser eftersom de möjliga situationer som kan uppkomma är 
alltför olika. Istället föreslås att vanliga regler om tolkning av rättshandlingar 
ska tillämpas på fullmaktsförklaringen för att utröna behörigheten, fullmakts-
kompetensens (yttre) omfattning.75 

Behörigheten framgår genom att de relevanta fullmaktsgrundande rättsfaktu-
men tolkas. Syftet med tolkningsoperationen är att fastställa fullmaktsverk-
ningarnas täckningsområde och vilka rättshandlingar som faller in därunder 
och ger upphov till bundenhet. Det går alltså "aldrig att tolka en fullmakts 
omfång men väl tolka en fullmaktsförklaring och med ledning av fixerandet 
av dess innehåll fastställa fullmaktsverkningarnas räckvidd."76  

En sådan tolkningsoperation framstår som enkel att tillämpa när det full-
maktsgrundande rättsfaktumet utgörs av en konkret och isolerad rättshandling 
som går att finna i avtalslagens andra kapitel. Det kan vara i form av ett full-

                                                

 
72 Dotevall och Grönfors 2014, kommentaren till avtalslagen, 10 § första stycket, kap. 5. 
73 En benägenhet att tvista som inte tycks ha förändrats på över 100 år. Kan det i sig utgöra 
en fingervisning om fullmaktsinstitutets förändringsbehov, eller ligger frekvensen av tvister 
i sakens natur? 
74 Angående fastställandet av den allmänna ställningsfullmaktens behörighet ligger ligger 
den rättsfrågan utanför uppsatsens avgränsning. Det finns en mängd verk som utreder den 
frågan, exempelvis Grönfors 1961, kap. V (2b); Dotevall och Grönfors 2014, kommentaren 
till avtalslagen, 10 § 2 st., kap. 6; Adlercreutz och Gorton 2011, kap. 6.11. 
75 NJA II 1915 s. 189. Angående begreppet fullmaktsförklaring, se not 76. 
76 Grönfors 1961, s. 92. Det i förarbetena och av Grönfors använda begreppet fullmaktsför-
klaring bör rimligen förstås som en sådan rättshandling som utgör fullmaktsgrundande rätts-
faktum. En lämplig synonym är viljeförklaring, sett ur den breda förståelse av begreppets 
innebörd som presenteras ovan i kap. 2.4. Angående begreppet rättshandling, se not 26. 
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maktsdokument författat av principalen (skriftlig fullmakt enligt 16 § avtals-
lagen), en kungörelse (14 § avtalslagen) eller ett meddelande av principalen 
riktat till tredje part (13 § avtalslagen). Utgångspunkten blir då att en specifik 
rättshandling – en muntlig eller skriftlig viljeförklaring – blir föremål för tolk-
ning. Genom att undersöka och tolka den skriftliga urkunden, kungörelsen 
eller meddelandet, förstås hur långt en representant kan binda principalen, 
dvs. behörighetens gränser. 

När det fullmaktsgrundande rättsfaktumet inte kan sägas utgöra en sådan vil-
jeförklaring som manifesterats genom en direkt rättshandling kan det ibland 
bli svårare att tolka fullmaktens gräns enbart med ledning av vanliga tolk-
ningsregler. Samma sak gäller för den praktiskt vanliga situationen att ett full-
maktsförhållande uppstått genom en kombination av sådana fullmaktsgrun-
dande rättsfakta som inte alltid går att inrama under avtalslagens andra kapi-
tel, exempelvis konkludent handlande.77  

För det fall att en fullmaktsgrundande rättshandling inte ger tillräcklig inform-
ation för att uttolka behörigheten nämns i förarbetena två omständigheter som 
kan beaktas vid tolkningsoperationen: (i) rättsförhållandet mellan principalen 
och representanten samt (ii) typen av rättshandling som ska företas till följd 
av fullmakten.78 Att tillmäta förhållandet mellan principalen och representan-
ten alltför stort tolkningsvärde har kritiserats i rättsvetenskapen. Kritiken hör 
ihop med ifrågasättandet av förarbetenas utgångspunkt att fullmakt grundar 
sig på principalens viljeförklaring riktad mot tredje person.79 Enligt allmänna 
avtalsrättsliga grundsatser är det väsentliga inte vad en avgivare avser med en 
rättshandling utan hur det objektivt uppfattas utifrån. Detsamma gäller inom 
fullmaktsrätten. Om rättsförhållandet mellan principalen och representanten 
ska påverka tolkningen av fullmaktskompetensens gränser bör det ske i ljuset 
av vad som är synbart för en tredje person.80  

En tredje parts befogade intryck av en fullmaktsgrundande viljeförklaring 
väger tyngre än en principals rättshandlingsvilja, ur ett rättssäkerhets- och 
omsättningsperspektiv.81 Som vid avtalstolkning i stort är det alltså en tredje 

                                                

 
77 Jfr Adlercreutz och Gorton 2011, s. 166, 212ff; ovan not 59. 
78 NJA II 1915 s. 189; Dotevall och Grönfors 2014, kommentaren till avtalslagen, 10 § 1 st., 
kap. 4. 
79 Jfr ovan kap. 2.4. 
80 Dotevall och Grönfors 2014, kommentaren till avtalslagen, 10 § 1 st., kap. 4; Grönfors 
1961, s. 92ff. Angående fullmakter grundade på skriftliga dokument finns vissa tendenser i 
praxis att frångå synbarhetskravet och istället tolka behörighetens omfång restriktivt, så att 
den omfattar bara vad formuleringen av fullmakten direkt utsäger. Det gäller främst i situat-
ioner rörande s.k. passiv fullmakt (jfr 26 § avtalslagen). Se exempelvis NJA 2012 s. 697. 
81 Adlercreutz och Gorton 2011, s. 165f. Jfr ovan kap. 2.3. 
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parts befogade tillit till en fullmaktsgrundande viljeförklaring som är avgö-
rande för tolkningsoperationen, med behörigheten som mål. Användandet av 
begreppet befogad tillit syftar till att filtrera bort principalens subjektiva av-
sikt och att förtydliga att tredje partens subjektiva förståelse inte är tillräcklig. 

Vid sidan av synbarhetsaspekten finns det även ett behov av att se till ända-
målskäl vid tolkning av behörighetens omfång. Om en representant anses vara 
kompetent att företa en specifik rättshandling vore det opraktiskt ifall behö-
righeten inte också omfattade sådana närliggande rättshandlingar nödvändiga 
för uppfyllandet av den huvudsakliga rättshandlingen. Exempelvis är det rim-
ligt att fullmaktskompetens att ingå avtal om försäljning av en fastighet också 
ger representanten kompetens att ta emot handpenning, vilket HD också kom 
fram till i NJA 1977 s. 160.82  

Det är en rimlig ordning att de fullmaktsgrundande rättsfaktumen bör tolkas 
så att fullmaktskompetensen omfattar det som rimligen krävs för att uppnå 
det avsedda resultatet. Om resultatet faller inom behörigheten faller även nöd-
vändiga och närliggande rättshandlingar inom samma behörighet.83 

3.2.2 Befogenhet 

Befogenheten framgår av 11 § avtalslagen och betecknar de särskilda inskrän-
kande föreskrifter som fullmaktsgivaren (principalen) kan ge fullmäktigen 
(representanten). Möjligheten för principalen att ge representanten interna in-
struktioner motiveras av både praktiska och affärsmässiga skäl. Rör det sig 
exempelvis om en fullmaktskompetens att köpa en bil grundad på ett full-
maktsdokument är det sällan möjligt att däri på detaljnivå reglera represen-
tantens handlingsmöjligheter. En uttömmande lista som inkluderar alla prin-
cipalens önskningar angående bilköpet riskerar att bli väldigt lång och svår 
att framställa. En kortfattad formulering i fullmaktsdokumentet kombinerat 
med interna instruktioner till representanten erbjuder en mer praktisk lösning.  

                                                

 
82 I fallet försökte HD först fastställa om mottagandet av handpenningen ingick i behörig-
heten genom språklig tolkning av det skriftliga fullmaktsdokumentet, vilket enligt sin lydelse 
gav fullmäktigen rätt att ingå avtal om försäljning av den fasta egendomen. HD konstaterade 
att fullmaktsdokumentets lydelse var oklar angående rätten att motta handpenningen. Full-
maktsgivarens eventuella avsikt påverkade inte heller tolkningen eftersom denna inte var 
synbar för tredje parten (köparen). Slutligen förde HD ett ändamålsresonemang som berörde 
vanliga rutiner, aspekter och riskfördelning vid fastighetstransaktioner med slutsatsen att "det 
får antagas regelmässigt vara en ändamålsenlig ordning att ombudet uppbär köpeskillingen" 
när det är oklart huruvida det faller inom behörigheten. 
83 Grönfors 1961, s. 95. Jfr hur ändamålsskäl beaktas i Ramberg, avtalslagen 2010, § 4.2 (4) 
med kommentarer och i DCFR artikel II.–6:104 (2), se nedan 5.2.3. 
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Samtidigt är förmodligen de affärsmässiga och förhandlingstekniska 
aspekterna den viktigaste anledningen till möjligheten att ge interna instrukt-
ioner. Genom att avstå från att på ett synbart vis ange något pris – eller andra 
villkor såsom motoreffekt, garantitid eller vinterdäck – undviker principalen 
att avslöja för tredje parten vad principalen är villig att acceptera. Det ger 
representanten möjligheter att få till stånd bättre avtalsvillkor än om det under 
förhandlingarna spelats med helt öppna kort.84 

Rättsregeln i 11 § första stycket är uppställd så att en principal inte blir bunden 
av vad en representant rättshandlar i strid med principalens särskilda inskrän-
kande föreskrifter (befogenheten) om tredje part var i ond tro angående befo-
genhetsöverskridandet. Av andra stycket framgår att befogenhetsöverskri-
dande aldrig leder till bundenhet för principalen när fullmakten är en s.k. upp-
dragsfullmakt enligt 18 § avtalslagen, oavsett om tredje part var i god tro an-
gående befogenhetsöverskridandet.  

För att avgöra huruvida en principal blir bunden av representantens agerande 
räcker det alltså inte med att utreda om detta agerande är förenligt med tolk-
ningen av de fullmaktsgrundande rättsfaktumen, dvs. faller inom behörig-
heten. Vid självständiga fullmakter måste även agerandet falla inom befogen-
heten, dvs. inte utgöra befogenhetsöverskridande som tredje part är i ond tro 
angående. För att fastställa huruvida principalen är bunden är det nödvändigt 
att läsa både 10 § och 11 § tillsammans.85 

Anledningen till att befogenhetsöverskridande aldrig leder till bundenhet vid 
uppdragsfullmakt (18 §) är att det i en sådan situation är principalens med-
delande till representanten som utgör det fullmaktsgrundande rättsfaktumet. 
Eftersom fullmaktskompetensen enbart grundar sig i ett internt förhållande 
mellan principalen och representanten kommer endast interna föreskrifter di-
rekt påverka behörigheten. En tredje part som förlitar sig på vad representan-
ten själv uppger om behörigheten bär också risken att den reella behörigheten 
inte visar sig överensstämma med den kompetens som representanten uppger 
sig ha.86  

Att behörigheten sammanfaller med befogenheten vid uppdragsfullmakter, är 
en vanlig beskrivning på ovan situation.87 Det går dock att ifrågasätta om det 
överhuvudtaget finns någon befogenhet att tala om vid uppdragsfullmakt, om 

                                                

 
84 Jfr NJA II 1915 s. 194 samt ovan not 64. 
85 Dotevall och Grönfors 2014, kommentaren till avtalslagen, 11 §, kap. 1. 
86 I vart fall i förhållande till principalen med avseende på dennes bundenhet. Enligt 25 § 
avtalslagen har representanten ett skadeståndsansvar gentemot en godtroende tredje person.  
87 Dotevall och Grönfors 2014, kommentaren till avtalslagen, 11 §, kap. 3; Dotevall 2013, s. 
44. 
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med befogenhet menas "särskilda inskränkande föreskrifter av fullmaktsgiva-
ren" enligt 11 § första stycket. Eftersom själva fullmaktskompetensen kan sä-
gas grundas på föreskrifter från fullmaktsgivaren har jag svårt att se hur dessa 
föreskrifter samtidigt skulle kunna vara inskränkande. Om det saknas yttre 
rättsfakta torde principalen inte kunna göra några inre (interna) inskränk-
ningar.  

I vissa fall benämns även annat än uttryckliga interna inskränkande instrukt-
ioner som befogenhet. Hit hör sådant som uppsåtligt och väsentligt åsidosät-
tande av principalens intressen och vidare användande av fullmaktskompe-
tensen för irrelevanta syften. Dotevall och Grönfors argumenterar för att en 
principal inte bör bli bunden gentemot en tredje part i ond tro angående sådant 
som faller in under en sådan från lagtexten och förarbetena utvidgad befogen-
hetsdefinition. De uttrycker det som att "skillnaden mellan en uttrycklig in-
skränkande instruktion och ett väsentligt åsidosättande av huvudmannens in-
tresse är hårfin, eftersom den sistnämnda 'instruktionen' att undvika väsentlig 
kränkning av huvudmannens intresse rimligen alltid bör vara underför-
stådd."88 

Huruvida en representants väsentliga åsidosättande av principalens intressen 
bör hanteras inom ramen för en utvidgad definition är oklart. Rättspraxis ger 
inget närmare svar.89 Ett alternativ till försöket att inrama tankegångarna ovan 
under befogenhetsbegreppet är att istället betrakta det som en del av behörig-
hetsprövningen. Behörigheten framgår ju av en tolkning av den fullmakts-
grundande viljeförklaringen i ljuset av tredje partens befogade uppfattning. 
Därmed borde en rättshandling som utgör ett sådant åsidosättande av princi-
palens intressen och som tredje parten rimligen – eller i vart fall som en för-
ståndig person – borde förstått hamna utanför behörigheten. 

3.3 I fullmaktsgivarens namn 

Förutom att en fullmaktskompetens måste vara giltig samt att rättshandlingen 
fullmäktigen företar måste falla inom fullmaktskompetensens gränser krävs 
enligt 10 § första stycket avtalslagen att rättshandlingen måste företas i full-
maktsgivarens namn. Rekvisitet kan sägas ha sin grund i fullmaktsinstitutets 
partbindningsmönster: Genom att representanten rättshandlar i principalens 

                                                

 
88 Dotevall och Grönfors 2014, kommentaren till avtalslagen, 11 §, kap. 4. Tankegångarna är 
inspirerade av Stang 1935, s. 410, och Ussing 1962, s. 307. I Almén och Eklund 1968, s. 75, 
berörs situationen med kommentaren att ett sådant eftersättande av principalens intresse i 
allmänhet inte kommer tredje parten vid. På sin höjd kan 33 § avtalslagen istället tillämpas, 
jfr Adlercreutz och Gorton 2011, s. 225f. 
89 Adlercreutz och Gorton 2011, s. 226. 



 

 

31 

namn (vid handlande för principalens räkning) blir principalen bunden i för-
hållande till tredje parten och representanten står utanför. Rekvisitet har även 
beskrivits som ett uttryck för öppenhetsprincipen, enligt vilken fullmäktigen 
måste vara öppen angående sin position som representant och angående vem 
som är den egentlige avtalsparten, med syftet att skydda tredje parten.90 

För en närmare förståelse av rekvisitet kan det vara av vikt att kort diskutera 
skillnaden mellan att agera i annans namn och att agera för annans räkning. 
Distinktionen mellan de två upprätthålls nämligen inkonsekvent och begrep-
pen sammanblandas ofta.91  

I vems namn ett avtal ingås avgör i allmänhet vem som blir berättigad och 
förpliktigad i förhållande till tredje parten, det yttre förhållandet. Den person 
i vars namn en rättshandling företas blir alltså tredje partens avtalspart.92 För 
vems räkning ett avtal ingås har som utgångspunkt endast betydelse för den 
inre relationen mellan principalen och representanten. Det kan exempelvis 
spela roll för vem som i slutändan får dra nytta av avtalets vinst.93 

Endast när representanten rättshandlar i principalens namn och för dess räk-
ning är det fråga om fullmakt. Annars rör det sig om andra representations-
former som omfattas av andra regler och med andra rättsföljder. Ta som ex-
empel ett köpeavtal där part A vill sälja en vara och B vill betala för varan. 
Om avtalet ingåtts i B:s namn genom C som representant för B är det B som 
är ansvarig för att prestera betalning till A. Om avtalet istället ingåtts i C:s 
namn, med avsikten att B slutligen ska få varan är det C och inte B som är 
ansvarig för att prestera betalning till A. För vems räkning avtalet ingåtts på-
verkar inte vem som ska prestera.94 Rättshandlandet i annans namn är vad 

                                                

 
90 Dotevall 2015, s. 244. 
91 Jfr not 100. 
92 Förutsatt att övriga rekvisit för bundenhet är uppfyllda. Jfr dock situationen vid kommiss-
ion då tredje parten ibland har rätt att göra köprättsliga invändningar gällande mot principalen 
(kommittenten) trots att representanten (kommissionären) står som avtalspart, enligt konsu-
mentskyddsreglerna i 24–25 §§ kommissionslagen (2009:865). Jfr även hur det regleras i 
DCFR II.–6:105–106. I vems namn en rättshandling företas pekar ut vilken parts rättsliga 
situation som förändras till följd av rättshandlingen.  
93 Jfr prop. 2008/09:88 s. 87. 
94 Har C ingått avtalet i B:s namn men för C:s (egen) räkning är situationen närmast att be-
teckna som namnlån eller bulvanskap. Rättsläget angående vem som är att anses som pre-
stationsansvarig part i en sådan situation framstår som oklart och ligger i vart fall utanför 
uppsatsens avgränsning. För diskussion angående namnlån, bulvanskap och kommissions-
liknande partbindningsmönster i syfte att dölja principalen i dennes intresse, se Lindskog 
1990/91, s. 18–23, Grönfors 1961, s. 276–324 och Svensson 2010. 
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som skiljer fullmaktsinstitutet från andra representationsformer, exempelvis 
kommission.95  

Hur ska det avgöras om en rättshandling har företagits i principalens eller i 
representantens eget namn? I avtalslagens förarbeten diskuteras saken med 
utgångspunkt i att det för tredje parten måste vara synbart vem som står som 
avtalspart. Det krävs dock inte något uttryckligt angivande av principalen 
utan det räcker med att representanten "uppträder på sådant sätt, att den, gent 
emot vilken rättshandlingen företages [tredje parten], får klart för sig, att rätts-
handlingen skall grunda ett rättsförhållande mellan honom och den person 
[principalen], för vars räkning den handlande [representanten] är verksam, så 
att det är till denne [principalen] han [tredje parten] har att hålla sig, om han 
vill göra gällande sina rättigheter på grund av rättshandlingen."96  

Vid osäkra fall uppställs en presumtion för att en person rättshandlar i eget 
namn: "Har den handlande icke genom sitt uppträdande ådagalagt, huruvida 
det varit hans mening att handla i eget eller i annans namn, måste han i all-
mänhet anses hava handlat i eget namn."97 Samtidigt poängteras att handlande 
i annans namn kan godtas, även då den bakomliggande principalens identitet 
är okänd för tredje parten, om tredje parten inte fäst någon vikt vid vem som 
är avtalspart. Som exempel ges en butiksköpssituation där "någon gör inköp 
i en butik utan att veta, om det är principalen eller ett biträde, som säljer."98 
Sammanfattningsvis ger uttalandena i förarbetena uttryck för en presumtion 
om egenhandlande förenat med krav på representanten att klargöra när hand-
lande sker i principalens namn, med lättnad för de fall då tredje parten är lik-
giltig rörande vem som står som avtalspart. Vilken grad av klargörande som 
krävs av en fullmäktige är oklart.99 

I NJA 2014 s. 978 bekräftade HD förekomsten av en presumtion för egen-
handlande med stöd av allmänna avtalsrättsliga grundsatser och genom hän-
visning till ovan förarbetsuttalanden. En presumtion som enligt HD grundar 
sig på att det vanligaste är att en part handlar för egen räkning (i eget namn).100 

                                                

 
95 Rättshandlande i eget namn men för annans räkning faller i allmänhet under kommission, 
där representanten (kommissionären) agerar i eget namn men för principalens (kommitten-
tens) räkning, se 1 § kommissionslagen (2009:865); Adlercreutz och Gorton 2011, s. 169, 
221; prop. 2008/09:88 s. 87. 
96 NJA II 1915 s. 190. I citatet har jag med hakparenteser märkt ut vilken representationsrätt-
slig person som menas. 
97 NJA II 1915 s. 190. 
98 NJA II 1915 s. 190; Dotevall och Grönfors 2014, kommentaren till avtalslagen, 10 § första 
stycket, kap. 8; Adlercreutz och Gorton 2011, s. 222f. 
99 Se Grönfors 1961, s. 174–187, för en utförlig diskussion om relaterade problem. 
100 HD:s användning av egen räkning i NJA 2014 s. 978, p. 10–15 i HD:s domskäl, måste 
rimligen vara en felskrivning eftersom de hänvisade källorna – inklusive förarbetsuttalandet 
(se not 97) – syftar på rättshandlande i eget namn och de rättsverkningar som är förknippade 
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Dessutom uttalade HD att det är tillräckligt att medkontrahenten (tredje par-
ten) har insett eller bort inse det rätta förhållandet för det fall att representan-
ten inte klargjort sin ställning och det alltså råder osäkerhet om vem represen-
tanten företräder. Det kan även i vissa situationer ha varit underförstått eller 
förutsatt av parterna att medkontrahenten (tredje parten) enbart skulle vara 
avtalspart med principalen.101  

Rättsläget angående styrkan hos presumtionen att en representant handlar i 
eget namn framstår som oklart. I linje med den kritik som i rättsvetenskapen 
riktats mot en strikt princip om egenhandlande är förmodligen presumtionen 
svagare än hur den kommer till uttryck i förarbetena. Detta även med tanke 
på de låga beviskrav som uppställts i rättspraxis angående frågan om ett avtal 
ska ansett ha ingåtts med en juridisk person eller dess bolagsrättsliga repre-
sentant. En väl företrädd åsikt inom rättsvetenskapen är att bedömningarna i 
sådana fall också kan vara vägledande på fullmaktsrättens område.102  

3.4 Slutsatser 

För att aktualisera fullmaktsinstitutets normala rättsverkningar måste repre-
sentanten ha giltig fullmaktskompetens och rättshandla inom fullmaktskom-
petensens gräns och i principalens namn.  

Fullmaktskompetens uppkommer genom olika fullmaktsgrundande rätts-
fakta, vilka kan ses som alla viljeförklaringar som härrör från principalen och 
objektivt kan uppfattas som en avsikt att ge upphov till fullmaktskompetens. 
Uppdelningen i "fullmaktstyper" inspirerat av avtalslagens struktur är inte 
nödvändig för att förstå och förklara hur fullmaktskompetens uppkommer. 
Snarare riskerar en sådan struktur att försvåra förståelsen av fullmaktsinstitu-
tet, bl.a. genom att ställa upp begränsande ramar för hur representationskom-
petens uppkommer. 

Angående fullmaktskompetensens gränser avgörs den genom att de full-
maktsgrundande rättsfaktumen tolkas enligt vanliga avtalsrättsliga regler för 
tolkning av viljeförklaringar. Det är en tredje parts befogade intryck av en 

                                                

 
med i vems namn en rättshandling företas. Det är därför rimligt att tolka fallet som att det ger 
uttryck och stöd för en presumtion angående rättshandlande i eget namn. 
101 NJA 2014 s. 978, p. 14 i HD:s domskäl. 
102 Adlercreutz och Gorton 2011, s. 221f; Dotevall och Grönfors 2014, kommentaren till av-
talslagen, 10 § första stycket, kap. 8; Munukka, kommentaren till avtalslagen 10 §, kap. 3.1.4. 
Jfr DCFR II-6:105–106 med kommentarer, där utgångspunkten är att det ligger i represen-
tantens intresse att klargöra för tredje parten i vems namn en rättshandling företas, eftersom 
representanten annars riskerar att bli ansvarig, Von Bar och Clive 2009, s. 427. 
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fullmaktsgrundande viljeförklaring som är avgörande, inte principalens sub-
jektiva avsikt. En tredje parts befogade tillit spelar alltså en central roll för 
fullmaktsinstitutet och fullmaktskompetensens gränser. Att tilliten måste vara 
befogad syftar till att förtydliga att den tredje partens subjektiva förståelse av 
en fullmaktsgrundande viljeförklaring inte är tillräcklig. 

Ett resultat av avtalslagens systematik är att fullmaktskompetensens gränser 
betecknas med dubbla begrepp. En systematik som knappast kan beskrivas 
som något pedagogiskt mästerverk och är en bidragande faktor till att full-
maktsinstitutet är svårförståeligt. Att det dessutom råder oenighet och oklar-
heter angående hur begreppen behörighet och befogenhet ska förstås och an-
vändas gör inte heller saken bättre. Vid en framtida revidering av avtalslagen 
bör regleringen av fullmaktskompetensens gränser genomgå en pedagogisk 
retuschering.  

När en person rättshandlar är det en rimlig utgångspunkt att handlandet sker 
i eget namn. I representationsrättsliga situationer rör det sig förmodligen om 
en svag presumtion som kan brytas om tredje part borde ha förstått att rätts-
handlandet skedde i en principals namn.  
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4 Fullmakt grundad på befogad 
tillit? 

Genom NJA 2013 s. 659 konstaterade HD att en principal som skapar en be-
fogad tillit hos en tredje part om att principalen företräds av en behörig repre-
sentant i en viss avtalssituation kan bli bunden av representantens hand-
lande.103 I NJA 2014 s. 684 beskrev HD rättsläget – med hänvisning till 2013 
års fall – som sådant att en fullmakt utöver att vila på principalens viljeför-
klaring under vissa förutsättningar kan ha sin grund i en tredje parts befogade 
tillit.104 I 2014 års domskäl tog HD dessutom tillfället i akt att närmare disku-
tera den s.k. tillitsgrundade fullmaktstypen och dess rekvisit. 

I följande kapitel kommer jag att närmare undersöka denna "fullmaktstyp" 
grundad på befogad tillit, med utgångspunkt i 2014 års fall. 

4.1 Bakgrund till NJA 2014 s. 684 

Den aktuella tvisten i NJA 2014 s. 684 stod mellan ett byggföretag i Skanska-
koncernen BoKlok Byggsystem AB (Byggbolaget) och en VVS-grossist So-
lar Sverige AB (VVS-bolaget).105 Bakgrunden till tvisten var att Byggbolaget 
hade köpt vattenkoppel av Alvesta VVS Material AB (Alvestabolaget) och 
installerat dessa i nybyggda bostadshus. Efter att flera av vattenkopplen brus-
tit och orsakat vattenskador, inledde Byggbolaget förhandlingar med Alve-
stabolagets verkställande direktör L.H. angående skadestånd. Under tiden för-
handlingarna pågick men innan någon uppgörelse nåtts uppgick Alvestabola-
get i VVS-bolaget genom fusion. L.H. övergick då från att vara verkställande 
direktör i Alvestabolaget till att bli divisionschef i VVS-bolaget, med ansvar 
över den division som tidigare utgjort Alvestabolaget. Efter fusionen slöts ett 
muntligt förlikningsavtal mellan VVS-bolaget – representerat av L.H. i egen-
skap av divisionschef – och Byggbolaget enligt vilket VVS-bolaget skulle 
betala cirka 3 miljoner kronor till Byggbolaget. Byggbolaget upprättade och 
översände senare en bekräftande kontraktshandling till L.H. men denna blev 
aldrig undertecknad. VVS-bolaget motsatte sig betalningsskyldighet med 

                                                

 
103 NJA 2013 s. 659, p. 12 i HD:s domskäl. 
104 NJA 2014 s. 684, p. 12–13 i HD:s domskäl.  
105 Byggbolaget hette tidigare Skanska Byggsystem men bytte namn till Skanska Trähus AB 
mellan tiden för tingsrättens och hovrättens domar. I fjärde kvartalet 2012 – innan HD:s dom 
– bytte byggbolaget namn till BoKlok Byggsystem AB, se BoKlok Byggsystem AB, Årsre-
dovisning 2012, s. 2. 
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hänvisning till att L.H. inte varit behörig att ingå förlikningsavtalet för VVS-
bolagets räkning. Byggbolaget stämde VVS-bolaget och ärendet letade sig 
upp genom instanserna och fick prövningstillstånd av HD. 

Frågan som HD prövade var om L.H. som representant var kompetent att ge-
nom förlikningsavtalet binda VVS-bolaget som principal i förhållande till 
Byggbolaget som tredje part. HD kom slutligen fram till att L.H. inte varit 
behörig att ingå förlikningsavtalet med bindande verkan för VVS-bolaget. 
Detta eftersom Byggbolaget inte ansågs haft befogad anledning att räkna med 
att L.H. hade sådan behörighet.106 Eftersom HD kom fram till att tillitskravet 
inte var uppfyllt gick de inte vidare och prövade härrörandekravet.107 

4.2 Allmänt om tillitsgrundad fullmakt 

4.2.1 HD:s argumentation 

Bedömningen av huruvida en tillitsgrundad fullmakt föreligger och ger repre-
sentationsrätt konkretiserades av HD i två krav: ett tillitskrav hänförligt till 
den tredje parten och ett härrörandekrav hänförligt till principalen. Innan HD 
redogjorde för de både rekvisiten fördes ett allmänt resonemang kring full-
maktsinstitutet och hur fullmakt grundas.108  

HD inledde resonemanget med att påpeka att avtalslagens fullmaktsinstitut 
kännetecknas av förarbetsuttalandet där det sägs att fullmakten är en från 
principalen till tredje part riktad viljeförklaring genom vilken principalen tar 
på sig följderna av representantens rättshandlande i principalens namn och för 
principalens räkning.109 Samtidigt hänvisade HD även till förarbetsuttalandet 
där skälet till avtalskravet i 10 § andra stycket förklarades vara att principa-
lens vilja ska grunda representantens behörighet.110 HD poängterade att inte 
bara uttryckligt utan även konkludent handlande kan grunda fullmakt ef-
tersom allmänna principer om viljeförklaringar är tillämpliga. HD exemplifi-
erade detta genom att en principals upprepade tolerans av avtal ingångna i 
dennes namn kan grunda framtida fullmakt.111  

                                                

 
106 Inledningsvis prövade HD även frågan om L.H. var behörig på grund av ställningsfullmakt 
enligt 10 § andra stycket avtalslagen. Frågan besvarades kort och nekande med hänvisning 
till att ingen sådan sedvänja var visad som skulle medfört att L.H. genom sin chefsställning 
var behörig att sluta förlikningsavtalet, se NJA 2014 s. 684, p. 7–8 i HD:s domskäl. 
107 NJA 2014 s. 684, p. 30 i HD:s domskäl. 
108 Se NJA 2014 s. 684, p. 9–13 i HD:s domskäl. 
109 Se NJA II 1915 s. 184. Jfr ovan kap. 2.4. 
110 Se NJA II 1915 s. 193. 
111 NJA 2014 s. 684, p. 9 i HD:s domskäl. Jfr NJA II 1915 s. 191 och ovan kap. 3.1. 
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Därefter påpekade HD att idén om att en fullmakt måste vara grundad i prin-
cipalens viljeförklaring blivit utsatt för kritik. Detta med hänvisning till att en 
principal kan bli ansvarig för någon annans handlande i en avtalssituation när 
omständigheterna i det enskilda fallet motiverar det, trots att någon uttrycklig 
fullmaktsförklaring inte föreligger. HD hänvisade även till uttalanden från 
NJA 2002 s. 244 angående förekomsten av fullmakt grundad på viss ställning 
utan att behörighet förankrats i lag eller sedvänja, men där behörighet betrak-
tats som ändamålsenlig. Slutligen konstaterade HD att en fullmakt utöver att 
vila på en principals viljeförklaring under vissa förutsättningar kan ha sin 
grund i en tredje parts befogade tillit. En beskrivning av rättsläget som enligt 
HD uttryckts redan i NJA 2013 s. 659.112 Hänvisningen till NJA 2013 s. 659 
avsåg uttalandet om att "den som skapar en befogad tillit hos någon annan om 
att han företräds av en behörig person i en viss avtalssituation kan bli bunden 
av personens handlande. Avgörande är de yttre förhållanden som härrör från 
huvudmannen och som den tredje mannen har kunnat iaktta."113 

4.2.2 Befogad tillit som fullmaktsgrundande 
rättsfakta? 

Vad menar HD med att en fullmakt kan grundas på en tredje parts befogade 
tillit? Ett av de dömande justitieråden, Stefan Lindskog, kommenterade läget 
i ett eget tillägg som att det: 

genom NJA 2013 s. 659 tydligt klargjorts att vi systematiskt 
sett har två huvudtyper av fullmakter, sådana som är grun-
dade på huvudmannens vilja och sådana som är grundade 
på den tredje mannens befogade tillit[...]114 

Ska den tillitsgrundade fullmakten förstås som en egen fullmaktstyp vid sidan 
om avtalslagens viljeförklaringsgrundade fullmaktstyp?115 Klassificeringen 
och uppdelningen av "fullmaktstyper" som grundade i antingen tredje parts 
befogade tillit eller principalens viljeförklaring har bemötts med kritik, bl.a. 
för att innebära en sammanblandning av orsak och verkan.116  

                                                

 
112 NJA 2014 s. 684, p. 10–12 i HD:s domskäl. 
113 Se NJA 2013 s. 659, p. 12 i HD:s domskäl. 
114 NJA 2014 s. 684, p. 1 i Stefan Lindskogs egna tillägg. 
115 En slutsats som Ramberg och Ramberg tycks antyda: "HD har utvecklat en fullmaktstyp 
som inte finns reglerad i avtalslagen och som tar sin utgångspunkt i hur tredje man haft an-
ledning att uppfatta mellanmannens behörighet.", Ramberg och Ramberg 2016, s. 59. 
116 Lundberg 2015/16, s. 740. Jfr Svensson 2015/16, s. 346. 
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En fullmakt grundas på fullmaktsgrundande rättsfakta. Utgör en tredje parts 
befogade tillit ett sådant fullmaktsgrundande rättsfaktum som kan sägas ut-
göra grunden för utlösandet att fullmaktens rättsverkningar? Nej, inte som jag 
ser det. En befogad tillit måste i sammanhanget förstås som en beteckning på 
en rimlig uppfattning angående relevanta fullmaktsgrundande rättsfakta, inte 
som ett fullmaktsgrundande rättsfaktum i sig. De fullmaktsgrundande rätts-
faktumen består av principalens viljeförklaringar. När det sägs att en tredje 
part har en befogad tillit om att en representant är kompetent måste det förstås 
som att den tredje partens uppfattning rörande principalens viljeförklaringar 
överensstämmer med en – ur ett objektivt perspektiv – rimlig tolkning. Den 
befogade tilliten får betydelse först angående tolkningen av behörighetens 
omfång. Den utgör inte någon grund för fullmaktskompetensen.117 

En alltför snäv syn på viljeförklaringsbegreppet torde vara en av anledning-
arna till HD:s försök att dela upp fullmaktsinstitutet i viljeförklaringsgrun-
dade och tillitsgrundade. Risken är stor att detta leder till oklarheter angående 
förståelsen av den grundläggande strukturen över hur en fullmaktskompetens 
uppkommer.118 Uppdelningen är inte heller nödvändig för att en tredje parts 
befogade tillit angående en representants kompetens ska kunna medföra att 
principalen blir bunden, såsom det beskrivs i NJA 2013 s. 659.119 

4.3 Tillitskravet 

4.3.1 HD:s argumentation 

I NJA 2014 s. 684 lyfte HD fram att det var en given utgångspunkt att en 
tredje parts uppfattning av en representants behörighet måste utgöras av en 
faktisk tillit för att kunna grunda fullmakt. Dessutom måste en sådan faktisk 
tillit vara befogad, vilket kan sägas utgöra tillitskravet. HD framhöll att detta 
var i linje med 11 § första stycket avtalslagen, enligt vilken principalen inte 
blir bunden om den tredje parten insåg eller borde ha insett att representanten 
överskred sin befogenhet.120 Hur bedömningen ska göras huruvida en tredje 
parts tillit är faktisk gick HD inte närmare in på.121 

                                                

 
117 Jfr ovan kap. 2.4, kap. 3.1 och kap. 3.2.1. 
118 Jfr Lundberg 2015/16, s. 740. 
119 Jfr nedan kap. 4.3.2. 
120 NJA 2014 s. 684, p. 14 i HD:s domskäl. 
121 En sådan bedömning går förmodligen ut på att fastställa om det är rimligt att tredje parten 
hyst en subjektiv uppfattning om att representationsrätt förelåg i det aktuella fallet. Den krä-
ver ingen närmare förklaring och torde inte vålla några större tillämpningsproblem. 
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Däremot tog HD upp en mängd omständigheter till grund för bedömningen 
huruvida tilliten ska anses vara befogad. Först hänvisade HD till de fyra be-
dömningsgrunder som givits som exempel i det tidigare fallet 
NJA 2013 s. 659: (i) vilken avtalstyp det rör sig om, (ii) vilken verksamhet 
det gäller, (iii) hur vanligt förekommande avtalstypen är, samt (iv) vilka åta-
ganden avtalet gäller.122 HD tog sedan upp två ytterligare exempel på omstän-
digheter relevanta för bedömningen av om en tredje parts tillit är befogad: 
(v) om tredje parten känner till att representanten brukar företa vissa typer av 
rättshandlingar i förhållande till andra, samt (vi) om förhandlingarna pågått 
under en längre tid och den tredje parten på grund av särskilda omständigheter 
har fått skäl att tro att principalen kommer att acceptera en överenskommelse 
som representanten ingår. HD poängterade även att passivitet från principa-
lens sida kan påverka bedömningen av huruvida tredje partens (faktiska) tillit 
anses vara befogad.123  

För situationer då en representant innehar en chefsställning hos principalen 
lyfte HD fram ytterligare bedömningsgrunder att beakta angående en tredje 
parts befogade tillit. Förutsatt att det rör sig om en väl avgränsad och själv-
ständig verksamhetsdel och att chefspositionen har tydliggjorts utåt av före-
tagsledningen, så har tredje part i regel anledning att utgå från att represen-
tanten i chefspositionen har kompetens att normalt rättshandla i linje med 
verksamhetsgrenens vardagliga fortgång. HD jämförde med den kompetens 
en verkställande direktör för ett aktiebolag har att rättshandla inom den lö-
pande förvaltningen av bolaget enligt 8 kap. 29 § första stycket aktiebolags-
lagen (2005:551), men påpekade att en chef i lägre hierarkisk position typiskt 
sätt också har mindre långtgående kompetens än så.124 Det påpekades dessu-
tom att även om en representant innehar chefsställning påverkar fortfarande 
omständigheterna i övrigt en tredje parts befogade tillit, så att kompetensen 
kan sträcka sig längre eller vara mindre långtgående än verksamhetens nor-
mala fortgång.125 

4.3.2 Tillit och behörighet 

Det framstår som något oklart varför HD hänvisar till befogenhetsbestämmel-
sen 11 § första stycket vid diskuterandet av tredje partens befogade uppfatt-
ning av representantens behörighet. Möjligen innebär hänvisningen bara ett 
förtydligande om att en tredje part för att kunna hysa en befogad tillit inte får 

                                                

 
122 NJA 2014 s. 684, p. 15 i HD:s domskäl. 
123 NJA 2014 s. 684, p. 16 i HD:s domskäl. 
124 NJA 2014 s. 684, p. 23 i HD:s domskäl. 
125 NJA 2014 s. 684, p. 25 i HD:s domskäl. 
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insett eller bort inse att representantens rättshandlande föll utanför behörig-
heten. Avsaknaden av ond tro innebär då just ett krav på befogad tillit för att 
tredje part ska kunna åberopa representantens fullmaktskompetens.  

Stridsberg tolkar istället hänvisningen som att tredje partens uppfattning an-
gående representantens uppdrag ska vägas in redan vid behörighetspröv-
ningen, men endast när det är fråga om tillitsfullmakter. Vid fullmakt enligt 
andra kapitlet avtalslagen menar hon att tredje parts tillit i princip endast ska 
beaktas inom befogenhetsbedömningen.126 Tolkningen är inte förenlig med 
den centrala roll en tredje parts befogade uppfattning av principalens viljeför-
klaring har vid fastställandet av behörighetens gränser. En tredje parts befo-
gade tillit har betydelse vid uttolkandet av de flesta fullmaktsgrundande rätts-
faktumen, inte bara för dem som framgår av reglerna om återkallelse av full-
makt i andra kapitlet avtalslagen.127  

Sedan NJA 2013 s. 659, och även tidigare, har det stått klart att den som 
skapar en befogad tillit hos någon annan att denne företräds av en kompetent 
person i en viss avtalssituation kan bli bunden av representantens hand-
lande.128 Denna befogade tillit kan skapas genom enskilda rättshandlingar el-
ler genom en kombination av olika rättshandlingar och uppträdanden, allt från 
uttryckliga viljeförklaringar till mer konkludenta sådana. I varje fall spelar en 
tredje parts befogade uppfattning roll för uttolkandet av dessa fullmaktsgrun-
dande rättsfakta med resultatet fullmaktens gränser.129 Uppdelningen i full-
makter grundat på principalens viljeförklaring respektive tredje partens befo-
gade tillit i NJA 2014 s. 684 tar inte detta tillräckligt i beaktan. Som Lundberg 
uttrycker det riskerar det att leda till "en sammanblandning av orsak och ver-
kan, snarast ägnad att fördunkla synen på den grundläggande strukturen när 
det gäller hur en fullmakt uppkommer."130 

4.4 Härrörandekravet 

4.4.1 HD:s argumentation 

Vad HD benämner som härrörandekravet innebär att även om en tredje part 
hyser en befogad tillit (uppfyller tillitskravet) måste de omständigheter som 

                                                

 
126 Stridsberg 2014/15, s. 621f. 
127 Svensson 2015/16, s. 345f; Lundberg 2015/16, s. 736. Undantaget är ställningsfullmakten 
då en tredje parts befogade tillit angående kompetensens gränser inte verkar spela någon roll, 
eftersom behörigheten avgörs utifrån sedvänja (eller lag). 
128 Jfr Lundberg 2015/16, s. 740. 
129 Svensson 2015/16, s. 345ff; Lundberg 2015/16, s. 736. 
130 Lundberg 2015/16, s. 740. 
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legat till grund för den befogade tilliten kunna knytas till principalen på ett 
relevant sätt.131 Utgångspunkten är att en principal i regel inte blir bunden om 
någon helt utomstående givit en tredje person anledning att tro att personen 
representerar principalen. Detta oberoende av principalens vetskap om hand-
lingen.132 

Förutom att de tillitsgrundande omständigheterna måste ha en tydlig koppling 
till principalen framhävde HD att principalen också måste haft tillräcklig in-
sikt om att omständigheterna skulle kunna leda en tredje person till att hysa 
befogad tillit angående representantens behörighet. Härrörandekravet förena-
des alltså med ett insiktskrav. I anknytning till insiktskravet uppmärksamma-
des den särskilda reklamationsregeln i 19 § avtalslagen, vilket enligt HD gav 
stöd för ett "tämligen högt" krav på insikt hos principalen. Även reglerna om 
oren accept i 6 § andra stycket avtalslagen uppmärksammades som jämfö-
relse.133 

Insiktskravet förklarades vidare av HD innebära att en principals oaktsamhet 
i förhållande till en tredje person i en tveksam behörighetssituation i regel inte 
är tillräckligt för att principalen ska bli bunden. I typfallet då en principal 
oaktsamt orsakat att en tredje person felaktigt utgått från att en viss represen-
tant var behörig – men inte måste ha insett att det förelåg en risk för missför-
stånd angående fullmaktskompetensen – ligger det i allmänhet närmare till 
hands att principalen blir skadeståndsansvarig än avtalsbunden.134  

Även om principalen inser missförståndsrisken kan bundenhet undgås genom 
att principalen exculperar sig. HD gav som exempel en situation då en prin-
cipal inser att denne har orsakat omständigheter som skulle kunna ge någon 
för principalen okänd tredje person anledning att hysa befogad tillit angående 
en representants kompetens. Om principalen kan visa att denne saknade möj-
ligheter att förhindra att en sådan missförståndssituation uppkom bör princi-
palen i regel inte bli avtalsbunden.135 

4.4.2 Insiktskravet 

Ett härrörandekrav med syftet att de tillitsskapande omständigheterna ska gå 
att härleda till principalen framstår som rimligt och står dessutom i samklang 

                                                

 
131 Benämningen på härrörandekravet är hämtat från NJA 2013 s. 659, p. 12 i HD:s domskäl, 
där det uttrycks som att de yttre förhållanden som ligger till grund för den tredje partens 
befogade tillit ska härröra från principalen. 
132 NJA 2014 s. 684, p. 17–18 i HD:s domskäl. 
133 NJA 2014 s. 684, p. 19 i HD:s domskäl. 
134 NJA 2014 s. 684, p. 20 i HD:s domskäl. 
135 NJA 2014 s. 684, p. 21 i HD:s domskäl. 
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med den grundläggande förståelsen av hur fullmaktskompetens uppkommer. 
Det är principalens viljeförklaringar – vare sig det rör sig om uttryckliga rätts-
handlingar eller konkludent agerande – som grundar fullmaktskompetens.136 
Viljeförklaringar från en i relation till principalen helt utomstående person 
medför i regel inte att den utomstående personen får representationskompe-
tens att företräda principalen.137 

Däremot finns det anledning att ifrågasätta det insiktskrav som HD förenat 
härrörandekravet med, vilket också har gjorts av Svensson, Lundberg och i 
viss mån Dotevall och Håstad.138 Enligt HD räcker det inte med oaktsamhet 
från principalens sida angående de tillitsgrundande omständigheterna för att 
medföra avtalsbundenhet. Detta måste förstås som ett krav på att principalen 
måste ha insett risken att tredje personen ska uppfatta omständigheterna som 
kompetensgrundande. Härrörandekravet är alltså förenat med ett slags kvali-
ficerat ondtroskrav – eller annorlunda uttryckt, ett subjektivt insiktskrav – en-
ligt HD.139 

Vad HD anförde till stöd för härrörandekravets insiktskrav var hänvisningar 
till 19 § samt 6 § andra stycket avtalslagen. 19 § berör den speciella misstags-
situationen då en representant som inte längre har fullmaktskompetens ändå 
rättshandlar med en tredje part som är i god tro angående fullmaktskompe-
tensens fortsatta existens. En principal som i en sådan situation "har särskild 
anledning att befara" att representanten kommer att rättshandla har då en in-
formationsplikt i förhållande till den tredje parten; en informationsplikt som 
leder till bundenhet för principalen om den inte följs.140 6 § andra stycket av-
talslagen behandlar också passivitetsbindning men berör situationen då en 
mottagare av en oren accept blir bunden om denne "måste inse" att avsända-
ren uppfattar accepten som ren och underlåter att reklamera.141 

                                                

 
136 Se ovan kap. 3.1. 
137 Se ovan kap. 2.1. 
138 Se Svensson 2015/16, kap. 2.5.2; Lundberg 2015/16, kap. 4; Dotevall 2015, s. 256ff; 
Håstad 2015, s. 184ff. Jfr Stridsberg 2014/15, s. 622f, som också kommenterar NJA 2014 
s. 684 men verkar ställa sig positiv till insiktskravet. 
139 Lundberg 2015/16, s. 737; Svensson 2015/16, s. 347.  
140 Informationsplikten gäller dock bara "där så ske kan". Liksom andra reklamationer i adres-
satens (mottagarens) intresse bär tredje parten risken för att meddelandet försenas eller inte 
kommer fram, enligt 40 § avtalslagen. Principalen måste dock uppfylla informationsplikten 
genom att skicka ett meddelande på ett ändamålsenligt sätt, beaktat den aktuella situationen, 
se Adlercreutz och Gorton 2011, s. 228; Dotevall och Grönfors 2014, kommentaren till av-
talslagen, 40 §, kap. 1; Munukka, kommentaren till avtalslagen, 40 §, kap. 3.1.3. 
141 Mottagaren måste alltså ha en subjektiv insikt om avsändarens villfarelse. Ett sådant dub-
belt subjektivt rekvisit har kritiserats som en psykologisk orimlighet, Hellner 1979, s. 295. 
Något som inte verkar hindrat tillämpningen i rättspraxis, Munukka, kommentaren till av-
talslagen, 6 §, kap. 3.3.1. 
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Lundberg framhåller att både 19 § och 6 § andra stycket avtalslagen behandlar 
fall av passivitetsbindning vid andras misstag: en tidigare fullmäktiges obe-
höriga agerande respektive en motparts missuppfattning av ett anbud.142 I så-
dana situationer är det fullt rimligt att det krävs kvalificerad ond tro för bun-
denhet. Situationen som NJA 2014 s. 684 berör handlar dock snarare om 
huruvida en principal blir aktivitetsbunden vid egna misstag, varför analogier 
med 19 § och 6 § andra stycket avtalslagen framstår som märkliga.143 Lund-
berg argumenterar för att relevanta jämförelser snarare bör göras med en mot-
satsvis tolkning av 32 § första stycket avtalslagen och andra "svaga" ogiltig-
hetsanledningar, oklarhetsregeln samt principen att en part normalt själv står 
risken för riktigheten av sina förutsättningar. Ingen av de reglerna innehåller 
något subjektivt rekvisit eller något krav på kvalificerad insikt på den rätts-
handlandes sida.144 Lundberg betraktar därmed det subjektiva insiktskravet 
som något nytt HD infört utan stöd i dittills gällande svensk rätt. Något som 
rättstillämpningen mot bakgrund av den bristande motiveringen får lämna 
utan avseende.145 

Svensson utgår i sin kritik av insiktskravet från att innebörden blir ett när-
mande av viljeteorin och att tillitsteoretiska aspekter får ge vika. Något som 

framstår som märkligt med tanke på HD:s benämning av tillitsfullmakten.146 
Angående HD:s hänvisning till 19 § avtalslagen argumenterar Svensson för 
att rekvisitet "särskild anledning att befara" inte nödvändigtvis måste förstås 
som ett subjektivt insiktsrekvisit. Istället kan det förstås som vad principalen 
som en förståndig person med hänsyn till omständigheterna har anledning att 

                                                

 
142 Den tidigare fullmäktigens misstag är att rättshandla utan stöd av giltig fullmaktskompe-
tens. Visserligen kräver inte 19 § avtalslagen att fullmäktigen ska vara i villfarelse angående 
att fullmakten återkallats eller förklarats kraftlös. Men med tanke på representantens risk för 
skadeståndsskyldighet genom reglerna om falsus procurator i 25 § avtalslagen blir 19 § rim-
ligtvis i praktiken tillämplig i situationer när det föreligger ett misstag på representantens 
sida. Det kan även ses som att det är den tredje parten som begår ett misstag genom att denne 
rättshandlar med en representant med numera ogiltig representationskompetens. 
143 Principalens misstag får förstås som att denne genom sina viljeförklaringar har givit upp-
hov till tillräckliga omständigheter för att en tredje part ska kunna hysa en befogad uppfatt-
ning om att en viss representant varit kompetent att företräda principalen. 
144 Jfr Håstad 2015, s. 185. 
145 Lundberg 2015/16, s. 738. 
146 HD använder inte uttryckligen namnet "tillitsfullmakt" vilket är den term Svensson an-
vänder, men väl "tillitsgrundad fullmakt". Svensson utvecklar sitt resonemang vidare: Att en 
avgivare av en viljeförklaring (exempelvis en principal) måste ha insett vad motparten (tredje 
parten) har fog att sluta sig till angående avgivarens (principalens) vilja eller att det finns en 
risk för missförstånd har inte tidigare ingått som ett krav i tillitsprincipiella resonemang. Så-
dana subjektiva rekvisit är kännetecknande för mer viljeprincipiellt baserade resonemang. 
Det har tidigare bara krävts att avgivaren (principalen) gör något som medför att motparten 
(tredje parten) med fog kan sluta sig till avgivarens (principalens) vilja dels att avgivaren 
(principalen) som en förståndig person kunnat förutse vad motparten (tredje parten) har fog 
att sluta sig till. Jfr 32 § första stycket avtalslagen. Se Svensson 2015/16, s. 347f. 
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räkna med.147 Ur den synvinkeln utgör 19 § inte längre ett stöd för HD:s in-
siktsrekvisit. Oaktat synen på "särskild anledning att befara" ställer sig Svens-
son kritisk till behovet av ett insiktsrekvisit.148 

Beträffande HD:s hänvisning till 6 § andra stycket avtalslagen menar Svens-
son att en analogi från reglerna kring oren accept till den relevanta fullmakts-
frågan framstår som omotiverad. 6 § andra stycket avtalslagen förutsätter att 
anbudsgivaren har missförstått ett anbud och alltså skapat sig en obefogad 
uppfattning om dess innehåll. I den relevanta fullmaktssituationen är den re-
levanta frågan dock inte huruvida principalen blir bunden av en obefogad 
uppfattning hos tredje part angående representantens fullmaktskompetens, 
utan en befogad uppfattning. För en vettig analogi skulle det krävas att tredje 
parten i det särskilda fallet har en obefogad uppfattning om att representanten 
innehar fullmaktskompetens. I en sådan situation kan HD:s tillitskrav dock 
inte uppfyllas eftersom det kräver att tredje parts uppfattning är befogad. Där-
med tappar insiktskravet sin självständiga funktion.149 

Svensson sammanfattar sin kritik av härrörandekravet med att HD:s subjek-
tiva insiktsrekvisit – att principalen måste ha insett risken för missförstånd – 
innebär en olycklig och onödig utveckling. Tillräckligt skydd för principalen 
kan uppnås genom en mer objektivt betonad formulering av kravet: En tredje 
part får endast åberopa en tillit som är befogad i förening med att bedöm-
ningen inte får stå i strid med vad principalen som förståndig person haft an-
ledning att förutse.150 En sådan ordning står dessutom bättre i överenstäm-
melse med svensk rättsvetenskap och även med de fullmaktsregler i DCFR 

                                                

 
147 Jfr HD:s kommentar om att 19 § avtalslagen "ger stöd för ett tämligen högt ställt krav på 
insikt hos" principalen, NJA 2014 s. 684, p. 19 i HD:s domskäl. Adlercreutz och Gorton 
skriver att "särskild anledning att befara" innebär ett högre krav än att principalen bara ska 
räkna med möjligheten att misstagssituationen sker, Adlercreutz och Gorton 2011, s. 228. 
Det är också ett högre krav på insikt än "borde befara", enligt Lundberg 2015/16, s. 738, eller 
"måste ha insett", enligt Svensson 2015/16, s. 349. 
148 Svensson 2015/16, s. 347ff. 
149 Svensson 2015/16, s. 349f. Jfr Håstad 2015, s. 179. 
150 Jfr Lundbergs kommentar angående Svenssons förslag till formulering av ett objektivt 
härrörandekrav och att ett subjektivt rekvisit på principalens sida inte har någon självständig 
betydelse vid sidan om kravet på att tredje parts tillit måste vara befogad: Om principalens 
agerande kan leda till att tredje part är i objektiv god tro borde det också innebära att princi-
palen är i objektiv ond tro om att det kan bli resultatet. I vart fall när principalen är medveten 
om sitt agerande, Lundberg 2015/16, s. 739. Som jag förstår Svenssons tankar kring vad 
principalen som förståndig person kunnat förutse innebär det inte ett subjektivt rekvisit på 
principalens sida, utan ett objektivt. Rekvisitet får då tillämpning även när en principal inte 
faktiskt är medveten om tillitsgrundande fakta, men borde varit medveten. Om Svensson 
verkligen menar detta är oklart med tanke på skrivningen att "[b]edömningen av vad tredje 
man ska ha fog att förlita sig på bör vidare enbart ske utifrån fakta som var kända eller vetbara 
för både huvudmannen och tredje man." Men med tanke på Svenssons hänvisning till tanke-
gångar kring principalens organisationsrisk samt att han anser att härröranderekvisitet bör 
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som HD hänvisade till i NJA 2013 s. 659.151 För att bibehålla den tydliga 
kopplingen mellan principalen och de omständigheter som ger upphov till en 
befogad tillit föreslår Svensson även ett avtalsrekvisit: Den som uppger sig 
som representant måste verkligen inta en ställning i förhållande till principa-
len på grund av antingen en anställning eller någon annan typ av avtal.152 

Dotevall beskriver 2014 års fall som att HD anser att principalen måste haft 
tillräcklig insikt om att de tillitsskapande omständigheterna skulle kunna leda 
en tredje part att hysa en befogad tillit angående representantens kompetens. 
Ett krav som gäller utöver att de tillitsskapande omständigheterna måste vara 
iakttagbara för tredje part och kunna härledas till principalen. Samtidigt kon-
staterar han att "[d]et för bundenhet vid kombinationsfullmakt är tillräckligt 
att huvudmannen bort inse att mellanmannen uppträtt på ett sådant sätt att 
tredje man haft anledning att räkna med att fullmakt finns."153 Det bör därmed 
rimligen förstås som att Dotevall inte ställer sig bakom HD:s subjektiva in-
siktskrav. 

Håstads kritik av insiktskravet utgår från en invändning mot att oaktsamhet 
på principalens sida – angående omständigheter som ger upphov till tredje 
parts tillit – inte skulle vara tillräckligt. Han hänvisar främst till 32 § första 
stycket avtalslagen enligt vilken en mottagare av en viljeförklaring har rätt att 
lita på det objektiva intrycket som avgivaren av viljeförklaringen själv åstad-
kommit även om avgivaren bara varit vårdslös. Dessutom ges NJA 1974 s. 
706 som ett exempel på när vårdslöst agerande av en principal i övervak-
ningen av en representant anställd av principalen givit representanten kompe-
tens.154 

Sammanfattningsvis finns det anledning att ställa sig kritisk till ett krav på att 
en principal måste ha en subjektiv insikt angående risken att omständigheter 
grundar en befogad tillit hos tredje part.155 Huruvida kritiken bör betraktas 
som argumentation de lege ferenda eller de lege lata är oklart. Visserligen bör 

                                                

 
utformas med en mer objektiv formulering framstår det som rimligt, jfr Svensson 2015/16, s. 
351, 356. 
151 Svensson lyfte fram Dotevalls tankegångar kring principalens organisationsrisk och Ram-
bergs tolkning av härrörandekravet i NJA 2013 s. 659. Han hänvisar inte direkt till några verk 
men möjligtvis avses Dotevall 2015 och Ramberg 2013/2014. Angående hänvisningen till 
DCFR, se DCFR II.–6:103 (3) och nedan kap. 5.2.2. 
152 Svensson 2015/16, s. 350f, 356. 
153 Dotevall 2015, s. 256ff. 
154 Håstad 2015, s. 185. 
155 Subjektiva rekvisit är i allmänhet problematiska, särskilt ur ett bevisprövningsperspektiv. 
Jfr det berömda och målande citatet av Chief Justice Brian: "[...] it is common learning that 
the intent of a man cannot be tried, for the Devil himself knows not the intent of a man.", 
Anon (1478) YB 17 Edw IV, Pasch, Fo. 1, pl. 2. Citatet har hittats i Ramberg och Ramberg 
2016, s. 42. 



 

 

46 

rättsregler formulerade av HD i regel vara prejudicerande och därmed indi-
kera vad som utgör gällande rätt. Däremot tillämpade HD inte härrörandekra-
vet i det aktuella fallet, vilket rimligen försvagar rättsfallets prejudikatvärde. 
Av domskälen går det inte utläsa vilka hänsyn HD möjligen skulle ha tagit 
angående det med härrörandekravet förenade insiktskravet vid en prövning 
av de faktiska omständigheterna. Utifrån Westbergs metod för bedömning av 
ett prejudikats kvalité framstår insiktskravet inte heller vara tillräckligt rat-
ionellt motiverat – dvs. grundat på tillräckligt övertygande argument – eller 
vara väl avpassat efter rättssystemet i övrigt.156 Med tanke på de i rättsveten-
skapen väl formulerade argumenten mot insiktskravet talar mycket för att kri-
tiken mot kravet på subjektiv insikt bör betraktas som argumentation de lege 
lata. 

4.5 Slutsatser 

Att en principal – som skapar en befogad tillit hos en tredje part om att prin-
cipalen företräds av en representant med fullmaktskompetens i en viss avtals-
situation – kan bli bunden av representantens handlande råder det knappast 
något tvivel om. Det gäller inte bara inom ramen för en speciell tillitsgrundad 
fullmaktstyp. En tredje parts befogade uppfattning angående en representants 
fullmaktskompetens har spelat en central roll inom fullmaktsrätten redan in-
nan det uttrycktes av HD i NJA 2013 s. 659.  

Det är inte nödvändigt att dela upp fullmaktsinstitutet i viljegrundande eller 
tillitsgrundade fullmaktstyper. Det riskerar snarare att leda till oklarheter an-
gående förståelsen av hur fullmaktskompetens uppkommer. En tredje parts 
befogade tillit utgör inte en fullmaktsgrundande viljeförklaring i sig, utan bör 
snarare betraktas som en beteckning på en rimlig uppfattning angående de 
viljeförklaringar som utgör relevanta fullmaktsgrundande rättsfakta. 

Angående NJA 2014 s. 684 bör det framhållas att själva domslutet framstår 
som rimligt. Det finns dock anledning att ställa sig kritisk till huruvida gäl-
lande rätt innehåller ett subjektivt insiktskrav på principalens sida i fullmakts-
rättsliga situationer till följd av HD:s domskäl samt om ett sådant rättsläge i 
så fall är rimligt. Enligt min mening verkar det inte vara nödvändigt att prin-
cipalen på ett subjektivt plan inser risken att dennes agerande kan skapa be-
fogad tillit hos en tredje part om att en representant har fullmaktskompetens. 
Oaktsamhet på principalens sida borde rimligen vara tillräckligt för att kunna 
medföra bundenhet i en fullmaktssituation.  

                                                

 
156 Westberg 2000, s. 614. 
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5 Fullmakt och DCFR 

5.1 Allmänt om Draft Common Frame of 
Reference (DCFR) 

5.1.1 Bakgrund 

Ett av de huvudsakliga målen med EU är att främja en effektiv och fungerande 
inre marknad. Avtalsrätten utgör en viktig grundpelare i marknadsekonomin 
och spelar stor roll för det ekonomiska utbytet mellan medlemsstaterna. Det 
är därför inte märkligt att tankar kring harmonisering av avtalsrätten inom EU 
har funnits under en längre tid. EU-kommissionen har uttryckt fördelarna av 
harmonisering på avtalsrättens område på följande vis:  

Ett förbättrat regelverk för gemenskapen bör både för-
stärka den enhetliga tillämpningen av gemenskapslagstift-
ningen och bidra till att transnationella transaktioner fun-
gerar smidigt, och på så sätt medverka till fullbordandet av 
den inre marknaden.157 

Som ett första steg mot en gemensam europeisk civilrättslag gav EU-kom-
missionen i uppdrag åt ett forskarnätverk bestående av rättsliga experter från 
EU:s medlemsstater att ta fram ett utkast till en gemensam referensram.158 
Resultatet blev Principles, Definitions and Model Rules of European Private 
Law – Draft Common Frame of Reference (DCFR) som publicerades i sin 
slutgiltiga version 2009.159 Som namnet antyder innehåller DCFR en samling 
civilrättsliga principer, definitioner och modellregler varav de senare är för-
delade på tio böcker (books) sorterade utifrån tillämpningsområden.160 

                                                

 
157 KOM 2003/C 63/01, citatet hämtat från p. 57 s. 63/11.  
158 KOM 2003/C 63/01. 
159 DCFR publicerades först i en provisorisk översiktlig utgåva 2008 (Interim Outline Edit-
ion) och i en efterföljande översiktlig utgåva 2009 (Outline Edition) med syfte att inbringa 
kommentarer på arbetet från vidare juridiska sammanhang och grupper. Dessa utgåvor inne-
håller bara principerna, definitionerna och modellreglerna. Den slutliga utgåvan publicerades 
2009 (Full edition) och innehåller dessutom kommentarer och komparativa anteckningar i 
anknytning till modellreglerna. Den slutliga utgåvan är den jag hänvisar till som Von Bar och 
Clive 2009, se s. 2. 
160 Bakgrunden till regelsamlingen är mer än 25 års forskningssamarbete mellan rättsliga ex-
perter från EU:s medlemsstater i syfte att kartlägga den europeiska kontraktsrätten. Ett tidi-
gare resultat av detta arbetet är Principles of European Contract Law (PECL), vilka Book II 
och III i DCFR bygger vidare på, se Von Bar och Clive 2009, s. 1, 15f; Herre 2015, s. 107f. 
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Ett av syftena med DCFR är att den ska kunna fungera som en framtida poli-
tiskt sanktionerad europeisk civilrättslig lagstiftning. En Common Frame of 
Reference (CFR) för hela EU. Till följd av DCFR:s akademiska grund är am-
bitionen med regelsamlingen dock större än så. DCFR syftar även till att stå 
på egna ben som en akademisk produkt och som inspirationskälla bidra till en 
informell harmonisering av medlemsstaternas civilrätt. Upphovspersonerna 
önskar att DCFR ska få en räckvidd utanför Europas juridiska fakulteter och 
bli till hjälp för personer som söker lämpliga lösningar på juridiska pro-
blem.161 

5.1.2 DCFR som rättskälla 

DCFR är ingen politiskt godkänd regelsamling, vare sig på svensk nationell 
nivå eller på EU-nivå. Dess upphovspersoner saknar helt lagstiftande kapa-
citet inom svensk jurisdiktion. En självklar slutsats är därför att DCFR inte 
utgör någon lag- eller författningsliknande rättskälla. Trots detta har HD hän-
visat till DCFR i nio rättsfall.162  

I representationsrättsliga sammanhang är NJA 2013 s. 659 av störst intresse 
där HD hänvisade till Book II Chapter 6 Article 103 (II.–6:103) angående 
uppkomst av representationskompetens. I fallet konstaterade HD att den som 
skapar en befogad tillit hos en tredje part om att denne företräds av en behörig 
person i en viss avtalssituation kan bli bunden av personens handlande. HD:s 
hänvisning till DCFR skedde till stöd för att det av HD konstaterade är en 
princip som gäller även i andra rättssystem och som avspeglas i olika inter-
nationella rättssammanställningar.163 HD såg förmodligen ett behov av att 
grunda sina domskäl på en komparativ utblick och att DCFR utgjorde ett bra 
exempel på en internationell rättssammanställning i HD:s ögon. 

Eftersom DCFR innehåller kommentarer till varje regel samt komparativa an-
teckningar – som syftar till att beskriva rättsläget i de olika medlemsstaterna 
när detta skiljer sig från DCFR – fungerar den bra som ett jämförande verktyg. 
I vissa fall utgör DCFR även en beskrivning av vad som får anses gälla i Sve-
rige.164 

                                                

 
161 Von Bar och Clive 2009, s. 3f. 
162 Se NJA 2014 s. 465, NJA 2014 s. 272, NJA 2013 s. 659, NJA 2013 s. 491, NJA 2012 s. 
597, NJA 2012 s. 452, NJA 2011 s. 600, NJA 2010 s. 629, NJA 2009 s. 672. I följande domar 
är det inte HD som hänvisat till DCFR utan hänvisningen återfinns antingen i föredragandens 
betänkande till dom eller som ett eget tillägg från något av justitieråden: NJA 2014 s. 1006 
(föredragandens betänkande), NJA 2014 s. 629 (föredragandens betänkande), NJA 2013 s. 
1190 (eget tillägg), NJA 2011 s. 548 (föredragandens betänkande), NJA 2010 s. 467 (eget 
tillägg), NJA 2008 s. 733 (eget tillägg). 
163 NJA 2013 s. 659, p. 12 i HD:s domskäl. Jfr ovan kap. 4.2 samt nedan kap. 5.2.2. 
164 Von Bar och Clive 2009, s. 3; Herre 2012, s. 936. 
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Som rättskälla faller DCFR rimligtvis in under sådant material som får beak-
tas vid en rättsutredande undersökning, dvs. på samma nivå som annan rätts-
vetenskaplig litteratur.165 

5.2 Fullmaktsregleringen i DCFR 

5.2.1 Reglernas tillämpningsområde 

I Book II Chapter 6 (II.–6) hittas regler om rättshandlande genom represen-
tation. Enligt artikel II.–6:101 (1) är kapitlet tillämpligt på de externa relat-
ioner som skapas genom representationshandlande, dvs. förhållandet mellan 
principalen och tredje parten samt mellan representanten och tredje parten. 
Även den situationen då en person utger sig för att vara en representant utan 
att faktiskt vara representant omfattas enligt följande stycke, II.–6:101 (2). 
Reglerna i kapitel 6 behandlar främst effekten av en handling utförd av en 
representant – eller en person som utger sig för att vara en representant – på 
principalens – eller den påstådda principalens – rättsliga ställning i förhål-
lande till den tredje parten. Vissa regler tar dock sikte på effekten av repre-
sentationshandlingar på representantens rättsliga ställning i förhållande till 
den tredje parten. Den interna relationen mellan representanten och principa-
len faller däremot inte under kapitlets tillämpningsområde, II.–6:101 (3).166 

En representant definieras i artikel II.–6:102 (1) som en person som har kom-
petens att direkt påverka principalens rättsliga ställning i förhållande till en 
tredje part genom att agera för principalens räkning. Enligt kommentaren syf-
tar förtydligandet i artikel II.–6:102 (1) om att representanten har kompetens 
att direkt påverka principalens rättsliga situation till att exkludera s.k. indirekt 
representation. Som exempel på indirekt representation ges representanter un-
der kommissionsliknande förhållanden där representanten agerar i eget namn 
för principalens räkning. En sådan representant som ingår transaktioner i eget 
namn men med förväntan på att principalen ska ta över dessa har inte kompe-
tens att direkt påverka principalens rättsliga situation.167  

                                                

 
165 Se ovan kap. 1.3. 
166 Von Bar och Clive 2009, s. 411. Även i svensk rätt regleras den interna situationen mellan 
representanten och principalen av andra rättsregler än dem som finns i avtalslagens andra 
kapitel, se Von Bar och Clive 2009, s. 413; Adlercreutz och Gorton 2011, s. 168f; Herre 
2015, s. 118. 
167 De har endast under vissa omständigheter kompetens att påverka principalens rättsliga 
ställning indirekt, se Von Bar och Clive 2009, s. 415. 
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Kravet på direkt påverkan hör ihop med den generella effekten av represen-
tation: Representantens rättshandlande tillskrivs principalen som om princip-
alen själv agerat och påverkar därför principalens rättsliga ställning precis 
som en rättshandling företagen av principalen personligen skulle ha gjort, se 
II.–6:105. Representantens rättshandlande måste dock ske (a) i principalens 
namn, eller på ett sådant annat sätt som indikerar för den tredje parten en 
avsikt att påverka principalens rättsliga ställning, samt (b) rymmas inom ra-
men för kompetensens omfång.168 Representationsreglerna i kapitel II.–6 tar 
alltså endast sikte på sådana representationsformer där representanten agerar 
i eget namn för annans räkning.169 Det är dock inte nödvändigt att principa-
lens namn uttryckligen används eller ens nämns. Allt beror på om represen-
tanten agerar på ett sådant sätt som indikerar för den tredje parten en avsikt 
att direkt påverka principalens rättsliga ställning, II.–6:105 (a). Eftersom re-
presentanten annars själv riskerar att bli bunden enligt artikel II.–6:106 finns 
ett incitament för representanten att klargöra i vems kapacitet en rättshandling 
företas. Reglerna syftar även till att tillgodose att den tredje parten känner till 
– eller åtminstone rimligen borde känt till – i vems namn representanten age-
rar för och därmed vem den tredje parten står i avtalsrelation med.170 

Kapitlets regler tar inte heller sikte på hur principalen ger representations-
kompetens. Istället ska de generella avtalsrättsliga reglerna om uppkomst, 
tolkning och ogiltighet tillämpas på de från principalen härrörande represen-
tationsgrundande rättsfaktumen.171 

Representationsreglerna i kapitel II.–6 utger sig för att reflektera de principer 
som återfinns i majoriteten av medlemsländernas rättsordningar, även om sät-
tet att uttrycka dessa skiljer sig från land till land. En viktig distinktion från 
detta är att flertalet medlemsstater inte tillämpar samma representationsregler 
på sådan representationskompetens som uppkommit genom avtalsrättsligt 
agerande och sådan kompetens som ges av lagregler. I anteckningarna till ar-
tikel II.–6:101 ges svensk rätt som ett exempel på en rättsordning där repre-
sentationsreglerna bara gäller vid avtalsbaserad kompetens.172 

                                                

 
168 Von Bar och Clive 2009, s. 415. 
169 Jfr ovan kap. 3.3. 
170 Von Bar och Clive 2009, s. 427, 429. 
171 Von Bar och Clive 2009, s. 412.  
172 Von Bar och Clive 2009, s. 411f, 414. I jämförelse med svensk fullmaktsrätt kan DCFR 
sägas ha ett bredare tillämpningsområde eftersom DCFR även tar sikte på representations-
kompetens grundat på annat än avtal, exempelvis bolagsorgans kompetens att rättshandla 
med tredje part. Något som i svensk rätt regleras i bl.a. aktiebolagslagen (2005:551) istället 
för i avtalslagen. 
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Angående representationsreglernas tillämpningsområde måste även DCFR:s 
generella begränsningar i artikel I.–1:101 beaktas.173 

5.2.2 Uppkomst av fullmaktskompetens  

Hur representationsrättslig kompetens uppkommer regleras i artikel II.–
6:103. Enligt artikel II.–6:103 (1) ges representantens kompetens av princip-
alen eller genom lag. Representantens förmåga att binda principalen går alltså 
att härleda antingen till principalen eller från en lagregel.174 I sammanhanget 
är det värt att påpeka att även om representationsreglerna i kapitel II.–6 anger 
hur en representationskompetens uppkommer avser reglerna inte att behandla 
den själva kompetensgivande processen. I kommentaren uttrycks det på föl-
jande vis: 

The Chapter does not deal with the way in which a princi-
pal may grant authority. That will be by a contract or uni-
lateral juridical act, very often the latter.175 

Istället ska de generella avtalsrättsliga reglerna om uppkomst, tolkning och 
ogiltighet tillämpas på själva kompetensgivandet (the grant), alltså de från 
principalen härrörande representationsgrundande rättsfaktumen.176  

Sådan kompetens som ges av principalen behöver inte ges uttryckligen utan 
kan framgå underförstått, II.–6:103 (2). I kommentaren ges ett exempel på en 
situation där ett kompetensgivande underförstått framgår av omständighet-
erna: En butik som har en säljare anställd i sin säljavdelning ger underförstått 
kompetens åt den personen att företa handlingar relaterade till butikens ut-
bjudna varor och att binda butiken genom sådana handlingar. Genom att en 
person sätts i en viss ställning av principalen kan det till följd av sed eller 
etablerat partsbruk uppkomma en kompetens för personen att agera som re-
presentant för principalen. Vidare konstateras att en underförstådd kompetens 
mycket väl kan vara föremål för uttryckliga begränsningar av principalen och 
att sådana uttryckliga begränsningar även kan indikera den kompetens som 
annars är underförstådd.177 

                                                

 
173 DCFR är inte tänkt att utan modifikationer eller tillägg tillämpas på alla former av repre-
sentation, exempelvis representanter för barn, vuxna med begränsningar eller dödsbon, se 
Von Bar och Clive 2009, s. 412. 
174 Von Bar och Clive 2009, s. 416. 
175 Von Bar och Clive 2009, s. 412. 
176 Von Bar och Clive 2009, s. 412, 415f. Dessa tolkningsregler återfinns i andra kapitel i 
DCFR, främst kap. II.–8. Jfr nedan kap. 5.2.3. Angående svensk rätt jfr ovan kap. 3.2.1. 
177 Von Bar och Clive 2009, s. 416f.  
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En representants kompetens måste inte nödvändigtvis baseras på sådant age-
rande genom vilket principalen avsåg att ge upphov till representationskom-
petens. Även utan en principals uttryckliga eller underförstådda avsikt kan en 
representationskompetens vara för handen om principalen har givit en tredje 
part en rimlig och befogad tillit till att representanten fått kompetens att re-
presentera principalen. Detta framgår av artikel II.–6:103 (3):178 

II.–6:103 (3) If a person causes a third party reasonably 
and in good faith to believe that the person has authorised 
a representative to perform certain acts, the person is 
treated as a principal who has so authorised the apparent 
representative. 

I kommentaren till artikel II.–6:103 påpekas att regeln ovan är till för att 
skydda en tredje part som rimligen och i god tro har förlitat sig på intrycket 
att principalen faktiskt givit representationskompetens, dvs. hyst en befogad 
tillit. Principalens ibland motsatta intresse av att inte bli bunden av en sådan 
representants handlande kompenseras av att det måste vara principalen som 
orsakat den tredje partens befogade tillit rörande att representanten givits re-
presentationskompetens att utföra de relevanta rättshandlingarna.179 

Sådana rättsregler där en tredje parts befogade intryck beaktas i samband med 
representationskompetensens bestämmande benämns ibland som apparent 
authority, eftersom representationskompetensen avgörs utifrån synbara om-
ständigheter.180 I de anteckningar som följer kommentaren till artikel II.–
6:103 beskrivs de olika medlemsländernas reglering av sådan apparent aut-
hority. Angående svensk rätt skrivs att det av svenska författare antagits en 
uppdelning av apparent authority i två typer enligt tysk modell, vad som i 
svensk rätt benämns som tolerans- och kombinationsfullmakt: Representat-
ionskompetens kan uppkomma genom principalens medvetna tolererande av 
representantens agerande (duldungsvollmach) eller genom att missförstånd 
orsakats angående representantens kompetens (anscheinsvollmacht). Det 
svenska rättsläget beskrivs som att det är kontroversiellt huruvida en principal 

                                                

 
178 Von Bar och Clive 2009, s. 418. Befogad tillit är HD:s översättning av reasonably and in 
good faith to believe, se HD:s hänvisning till artikel II.–6:103 (3) i NJA 2013 s. 659, p. 12 i 
HD:s domskäl.  
179 Von Bar och Clive 2009, s. 418. Kravet på att principalen måste orsakat tredje partens 
befogade tillit kan sägas motsvara ett härrörandekrav. Till skillnad från HD:s argumentation 
i NJA 2014 s. 684 nämns det ingenting i DCFR kapitel II.–6 om att principalen måste haft 
insikt om sitt orsakande. DCFR innehåller alltså inte något med härrörandekravet förenat 
insiktskrav. Jfr ovan kap. 4.4. 
180 Von Bar och Clive 2009, s. 418. 
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kan bli avtalsrättsligt bunden till följd av agerande som faller in under an-
scheinsvollmacht, dvs. vad som benämns som kombinationsfullmakt i svensk 
rättsvetenskap. Vidare beskrivs 10 § andra stycket avtalslagen som ett exem-
pel på representationsrättslig reglering där en principal kan bli bunden av re-
presentantens agerande oavsett principalens verkliga avsikt.181 

5.2.3 Fullmaktskompetensens omfattning 

II.–6:104 (1) The scope of the representative’s authority is 
determined by the grant. 

Omfattningen av representantens kompetens avgörs utifrån själva kompetens-
givandet (the grant) samt omständigheterna och villkoren kring kompetens-
givandet. Som ovan har nämnts är det inte reglerna i kapitel II.–6, utan all-
männa avtalsrättsliga regler som ska tillämpas på de kompetensgrundande 
rättshandlingarna.182 För det fall att kompetensgivandet exempelvis består av 
ett skriftligt meddelande från principalen till den tredje parten ska detta med-
delande tolkas enligt samma regler som om kompetensgivandet skett genom 
ett muntligt meddelande eller någon form av konkludent handlande. Av an-
teckningarna till artikel II.–6:103 framgår att det som en allmän regel gäller 
att "the scope of a representative’s authority is defined by the principal’s state-
ment and its interpretation".183 Principalens viljeförklaring och tolkningen av 
denna viljeförklaring är alltså central för avgörandet av representationskom-
petensens omfattning.184 

Inom kompetensens gränser ryms även sådana närliggande eller sekundära 
(Engelska: incidental) handlingar som är nödvändiga för att uppnå de syften 
för vilket kompetensen gavs, vilket följer av artikel II.–6:104 (2). Enligt kom-
mentaren gäller bestämmelsen bara när kompetensgivandet, eller omständig-
heterna i övrigt, inte indikerar motsatsen.185 Dvs. om en tolkning av själva 
viljeförklaringen som utgör grunden för representantens kompetens (kompe-
tensgivandet) eller övriga omständigheter inte tyder på att en viss närliggande 
handling faller utanför kompetensen. Ändamålet med artikel II.–6:104 (2) be-
skrivs som att det i avsaknad av en sådan bestämmelse vid varje kompetens-
givande hade behövts detaljerade beskrivningar som uttryckligen behandlar 
varje möjligt närliggande agerande som representanten behöver kunna göra. 

                                                

 
181 Von Bar och Clive 2009, s. 421f. De svenska författarna som hänvisas till är Grönfors 
1961, s. 79-102, 164-194 och Ramberg, Jan: Allmän avtalsrätt, 4 upplagan, 1996, s. 68. 
182 Se ovan kap. 5.2.2, om uppkomst av fullmaktskompetens i DCFR. Se även Von Bar och 
Clive 2009, s. 412. 423. 
183 Von Bar och Clive 2009, s. 420. 
184 Jfr likheten med svensk rätt, se ovan kap. 3.2. 
185 Von Bar och Clive 2009, 423. 
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Sådana noggranna beskrivningar av representantens kompetens kan möjligt-
vis förväntas när det gäller professionellt upprättade kompetensgrundande 
rättshandlingar. När det gäller mer informella kompetensgivande av lekmän 
utan tillgång till juridisk rådgivning kan det knappast förväntas.186  

5.3 Komparativa slutsatser 

Den representationsrättsliga regleringen i DCFR överensstämmer till stor del 
med det svenska rättsläget på fullmaktsrättens område. DCFR har dock ett 
något bredare tillämpningsområde, som till viss del behandlar sådant som i 
svensk rätt behandlas av associationsrättsliga regler.  

Systematiken och strukturen i DCFR:s fullmaktsreglering framstår som mer 
lätthanterlig och enklare att förstå i jämförelse med den svenska fullmakts-
rättsliga regleringen. Till skillnad från avtalslagens andra kapitel ger repre-
sentationsreglerna i DCFR inte upphov till något behov av att beskriva full-
maktsrätten i termer av fullmaktstyper eller användandet av dubbla begrepp 
för att beteckna kompetensens gränser. Något som framstår som en av de 
större svagheterna med de svenska fullmaktsrättsliga reglerna, särskilt ur ett 
pedagogiskt perspektiv. 

Även om tredje parts befogade tillit i kompetenshänseende spelar en central 
roll i både DCFR och i svensk fullmaktsreglering framgår detta tydligare av 
DCFR. Förklaringen kan förmodligen även i detta fall härledas till avtalsla-
gens systematik och struktur.  

Angående kravet på att sådana för tredje part tillitsskapande omständigheter 
måste härröra från principalen innehåller reglerna i DCFR inget insiktskrav. 

                                                

 
186 Von Bar och Clive 2009, s. 423. 
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6 Avslutande slutsatser 

Framställningens syfte har varit att undersöka vilken betydelse en tredje parts 
uppfattning angående en fullmäktiges (representants) fullmaktskompetens 
har i svensk rätt. Påverkar en tredje parts tillit frågan om en fullmaktsgivare 
(principal) blir avtalsbunden av en representants rättshandlande i förhållande 
till en tredje part? 

En tredje parts uppfattning spelar roll för det svenska fullmaktsinstitutet 
främst rörande frågan om fullmaktskompetensens omfång. Eftersom en full-
maktskompetens grundar sig på principalens viljeförklaringar avgörs kompe-
tensens gränser genom att viljeförklaringarna tolkas. Precis som vid tolkning 
av andra rättshandlingar är det centrala hur en viljeförklaring rimligen fram-
står utifrån ett objektivt perspektiv. Det är en tredje parts befogade intryck av 
en fullmaktsgrundande viljeförklaring som är avgörande, inte principalens 
subjektiva avsikt med viljeförklaringen. En tredje parts befogade tillit spelar 
därmed en essentiell roll vid bestämmandet av fullmaktskompetensens grän-
ser. Att tilliten måste vara befogad syftar till att förtydliga att den tredje par-
tens subjektiva förståelse av en fullmaktsgrundande viljeförklaring inte är till-
räcklig. 

En tredje parts befogade tillit i kompetenshänseende har alltså betydelse för 
fullmaktsinstitutet i stort. Det är inte bara relevant inom någon speciell tillits-
grundad "fullmaktstyp". En tredje parts befogade tillit utgör inte ett fullmakts-
grundande rättsfaktum i sig, utan bör snarare betraktas som en beteckning på 
en rimlig uppfattning angående de viljeförklaringar som utgör relevanta full-
maktsgrundande rättsfakta. Frågan är om inte beskrivandet av fullmaktsinsti-
tutet i termer av "fullmaktstyper" är en av anledningarna till att fullmaktsin-
stitutet ibland är svårförståeligt och att tredje parts tillit ibland tilldelats en 
biroll i det drama som utgör fullmaktsrätten. Det är i vart fall ingen god idé 
att dela upp fullmaktsinstitutet i viljegrundade eller tillitsgrundade fullmakts-
typer. Ett bättre alternativ är att distansera sig från den traditionellt sett ibland 
snäva synen på viljeförklaringsbegreppet och istället betrakta fullmaktsgrun-
dande viljeförklaringar i ljuset av en tredje parts befogade tillit i kompetens-
hänseende. 

I jämförelse med DCFR framstår den svenska fullmaktsregleringen som kom-
plicerad, trots att rättsreglerna till stor del har samma innehåll. Systematiken 
kring den svenska regleringen på fullmaktsrättens område är förmodligen yt-
terligare en av anledningarna till missförstånden kring betydelsen av tredje 
parts befogade tillit. Kanske är det dags att avtalslagen, med över hundra år 
på nacken, äntligen får gå i pension och ge plats åt yngre förmågor? Möjligen 
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kommer dess ersättare i framtiden att bestå av en harmoniserad EU-rättslig 
lagstiftning på avtalsrättens område? 

Slutligen bör det framhållas att det finns skäl att ställa sig kritisk till ett sub-
jektivt insiktskrav på principalens sida i fullmaktsrättsliga situationer. Om 
omständigheter härrörande från principalen framstår som kompetensgrun-
dande för en tredje person ur ett objektivt perspektiv borde det vara tillräckligt 
för att medföra bundenhet för principalen. 
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