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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Ställningsfullmaktens särskilda position inom fullmaktsläran som en självständig 

fullmakt men med rekvisitet sedvana som behörighetsgrund gör institutet till ett 

flexibelt instrument för partsbindning. Genom att fullmäktiges behörighet knyts till vad 

som anses sedvanligt kan behörighetsgränserna anpassas till branschtyp samt 

samhällsutveckling. Även med den flexibilitet som lagbudet innefattar har domstolarna 

sett behov av en mer utvidgad ställningsfullmakt och i flera fall bedömt mellanmän som 

behöriga även om detta inte följt av sedvana. Andra omständigheter har istället fungerat 

som behörighetsgrundande och kompenserat för en bristande sedvana. I doktrinen har 

utvecklingen i praxis analyserats och utifrån materialet har två fullmaktsformer med 

grund i ställningsfullmakten utformats, - toleransfullmakt och kombinationsfullmakt.1 

Steg för steg har ställningsfullmaktsinstitutet således utvecklats, både med utvidgande 

av behörigheten och med tydligare avgränsningar. Under 2000-talets början kom HD 

med tre avgöranden beträffande banktjänstemän, som kan tyckas utgöra ett nytt steg i 

utvecklingen. I de två inledande fallen (NJA 2001 s. 191 I och II) förespråkades en 

utvidgad behörighet vid de särskilda skäl som förelåg i de aktuella fallen. Utgången i 

det tredje fallet (NJA 2002 s. 244) blev det motsatta, då dessa skäl inte ansågs 

tillämpliga. Målen har föranlett diskussioner om ställningsfullmaktens gränser och den 

betydelse som domarna kan anses ha ur denna aspekt. Mönstret i HD:s motiveringar har 

varit svåra att placera in i gällande rätt av ställningsfullmakt, då de inte renodlat följde 

lagrummet i avtalslagen (AvtL) om sedvana eller tidigare praxis. Som stöd för en 

vidsträckt behörighet lades fokus på tredje mans uppfattning och dennes befogade tillit 

till tjänstemannens behörighet. I den praxis som utvecklats kring tolerans- och 

kombinationsfullmakten har tredje mans befogade intryck också haft en avgörande 

betydelse, men dessa fullmaktstyper åberopades inte. Tredje mans intryck av behörighet 

hänfördes i stort sett till utformningen av organisationen som sådan. På vissa håll har 

det därför talats om att målen medför en organisationsrisk för företag, där huvudmannen 

får stå risken för det förtroende som organisationen av verksamheten skapar hos tredje 

                                                
1 Grönfors, Kurt, Ställningsfullmakt och bulvanskap, 1961, s. 244. 
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man.2 Organisationsrisken skulle vara en ny utveckling av ställningsfullmakten där 

huvudmannen i vissa fall får stå ett större ansvar än tidigare.  

Faktumet att samtliga mål gällde ställningar inom bankväsendet kan emellertid antyda 

att bankfallen bör ses som en isolerad praxis hänförd till bankverksamhet och inte 

generellt tillämplig för ställningsfullmaktssituationer. Banker har en särpräglad ställning 

i samhället som särskiljer dem från andra privata företag. De spelar en nyckelroll i 

samhällsekonomin såväl som i enskildas vardag, vilket gör att andra krav ofta ställs på 

verksamheten. Ofta har allmänheten också andra förväntningar på banker som närmast 

liknar förhållandet till myndigheter. Bankrörelsen är föremål för omfattande reglering, 

men i doktrinen har det även talats om ett mer vidsträckt ansvar för banker med 

anknytning till den starka position de äger i samhället. Ett utökat bankansvar skulle 

kunna förklara den praxis som utvecklades i bankfallen. Motiven bakom ett så kallat 

samhällsansvar för banker hyser stora likheter med de argument som anfördes för en 

utvidgad behörighet. Inom Högsta Domstolens praxis i andra sammanhang kan även 

uttydas tendenser på att banker i vissa fall behandlas strängare än andra aktörer.3  

Med bakgrund av detta vill jag med denna uppsats framföra en teori om att den praxis 

som utvecklades i bankfallen utgör en nybildning av ställningsfullmakten, som har 

anknytning till att banker åläggs ett strängare ansvar.  

1.2. Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att utifrån grunderna för ställningsfullmakten närmare 

analysera de så kallade bankfallen för att se om denna praxis utgör ett nytt mönster 

inom fullmaktsläran, och särskilt utreda om detta kan ha ett samband med att banker 

åläggs ett strängare ansvar som huvudmän med grund i ett så kallat samhällsansvar. 

I anslutning till detta har jag som utgångspunkt att undersöka hur motiveringarna till 

domsluten i bankfallen förhåller sig till grunderna för ställningsfullmakt och tidigare 

praxis, för att identifiera en eventuell ny form av behörighet och bundenhet genom 

ställningsfullmakt. Vidare har jag till syfte att utreda vad som kan sägas innefattas i ett 

så kallat samhällsansvar för banker och vilket rättslig innebörd detta kan ha, för att 

                                                
2 Dotevall, Rolf, Något om ställningsfullmaktens utveckling, SvJT 2003 s. 640, Grönfors, Kurt, Dotevall, 
Rolf, Avtalslagen, En kommentar, 2010, s. 144. 
3 Se vidare kapitel 5.1-5.3 nedan. 
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undersöka om ett särskilt bankansvar kan kopplas till den motivering för behörighet 

som anförts i bankfallen.  

1.3. Avgränsningar 

Uppsatsen kommer beröra just ställningsfullmakt, även om allmänna fullmaktsregler 

kommer behandlas i den mån det anses nödvändigt för framställningen. Lagreglerad 

behörighet kommer inte att behandlas. Fokus kommer att ligga på sedvanebaserad 

behörighet och omständigheter som kan skapa grund för behörighet, när en etablerad 

sedvana inte kan konstateras. Redogörelsen kommer att begränsas till 

ställningsfullmaktens utveckling efter avtalslagens bestämmelse, även om institutet i sig 

utvecklades i praxis redan innan dess. I fokus ligger relationen mellan huvudman och 

tredje man, och den bundenhet som kan uppstå däremellan med fullmaktsinstitutet som 

grund. Relationen mellan huvudmannen och dennes mellanman då denne handlat i strid 

med huvudmannens instruktioner kommer inte att beröras.  

1.4. Metod och material 

Utgångspunkten för framställningen har varit den rättsdogmatiska metoden där lagtext, 

förarbeten, praxis och doktrin studeras i syfte att fastställa och systematisera gällande 

rätt. Då mellanmansrätten till stor del består utav praxis, varierar dess innehåll beroende 

på olika tolkningar av rättsfall inom doktrinen. Jag har använt mig av Grönfors lära om 

ställningsfullmakt som utgångspunkt, samt kompletterat och jämfört denna med övrig 

doktrin. Relevanta motsättningar författare emellan har främst markerats i fotnoter, om 

de inte ansetts särskilt nödvändiga för framställningen i övrigt. Det huvudsakliga 

materialet som använts för framställningen har varit befintlig praxis på området, där 

vissa ledande rättsfall för ställningsfullmaktens utveckling har särskilt redogjorts för. I 

övrigt har största fokus lagts på tolkning och analys av rättsfallen NJA 2001 s. 191 I och 

II, och NJA 2002 s. 244.  

1.5. Terminologi  

Med hänvisning till bankfallen menas NJA 2001 s. 191 I och II, samt NJA 2002 s. 244. 

I vissa fall hänvisas till ”mönstret” eller ”resonemanget” i bankfallen. Med detta menas 

den särskilda motivering som anförs för behörighet i NJA 2001 s. 191 I och II. I strikt 
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mening innefattas således inte NJA 2002 s. 244 i denna hänvisning. Detta kommer då 

framgå av sammanhanget.  

Jag kommer använda mig av de etablerade begreppen toleransfullmakt och 

kombinationsfullmakt för att relatera till den praxis som hänför sig till dessa 

fullmaktstyper. Det finns exempel på rättsfall inom dessa undergrupper som 

kategoriseras olika beroende vilken författare inom doktrinen man vänder sig till. Jag 

kommer utgå från den uppdelning som Grönfors använt sig av. Begreppet allmän 

ställningsfullmakt kommer användas för att hänvisa till ställningsfullmakt enligt 10 § 

AvtL, och i vissa fall kommer begreppet speciell ställningsfullmakt användas som 

gemensam beteckning för den praxis som hänförs till tolerans- och 

kombinationsfullmakt. Vad beträffar bankfallen kommer dessa inte att kategoriseras i 

någon av nämnda grupper, utan benämnas som just bankfallen.  

1.6. Disposition 

I det inledande avsnittet (kapitel 2) kommer jag att gå igenom grunderna för den 

allmänna ställningsfullmakten enligt avtalslagens bestämmelse samt praxis för tolerans- 

och kombinationsfullmakt, för att uttyda vilka grundstenar ställningsfullmakten kan 

anses bygga på. Fortsättningsvis (kapitel 3) kommer bankfallen att beskrivas och 

analyseras. I syfte att åskådliggöra bankfallens särprägel kommer de att jämföras med 

grunderna enligt avtalslagen och praxis. Med jämförelsen vill jag bringa klarhet i om 

HD introducerar några nya hänsynstaganden för ställningsfullmaktsinstitutet och hur 

fallen kan anses skilja sig från grunderna och tidigare praxis. Innebörden av dessa 

hänsynstaganden och bankfallens betydelse som eventuell nybildande praxis kommer 

att presenteras i kapitel 4, i samband med en beskrivning av den organisationsrisk som 

huvudmän ansetts bära efter bankfallen samt en diskussion om hur detta påverkat senare 

praxis. Vidare redogörs för hur bankers särskilda ställning i samhället kan förenas med 

ett samhällsansvar och frågan om hur detta kan kopplas till bankfallen (kapitel 5). 

Avslutningsvis sammanfattas huvudpunkterna i uppsatsen med vissa avslutande 

kommentarer (kapitel 6). 
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2. Allmänt om ställningsfullmakt 

2.1. Ställningsfullmakt enligt avtalslagen 

Enligt 10 § 2 st. AvtL anses den som intar en viss ställning ha den behörighet som enligt 

lag eller sedvänja följer av ställningen. Ställningsfullmakten är att se som en 

självständig fullmakt, det vill säga att fullmäktigens behörighet knyts till ett yttre 

faktum, i detta fall fullmäktigens synbara ställning som uppkommit genom avtal med 

huvudmannen.4 Vid ställningsfullmakt har ställningen således samma funktion som ett 

fullmaktsdokument som visas för tredje man.5 Tanken är att tredje man ska kunna 

förlita sig till att viss behörighet följer med ställningen så som den är synbar för tredje 

man. Eventuella inskränkningar av behörigheten från huvudmannens sida ska således 

inte begränsa behörigheten i förhållande till tredje man som i god tro förlitar sig på de 

yttre omständigheterna.6 Detta hänger ihop med åtskillnaden mellan behörighet och 

befogenhet inom fullmaktsläran. Behörigheten är vad mellanmannen kan göra med 

förpliktande verkan för huvudmannen. Befogenhet är vad mellanmannen får göra enligt 

huvudmannens instruktioner, vilka i regel är snävare än vad behörigheten utvisar.7 

Handlingar i strid med befogenheten är enligt 11 § AvtL endast gällande gentemot 

huvudmannen om tredje man varit i ond tro beträffande mellanmannens överskridande 

av befogenheten. Så länge tredje man inte inser eller bort inse att mellanmannens 

behörighet är begränsad av bakomliggande instruktioner, kan denne förlita sig på att 

handlingar blir gällande mot huvudmannen inom gränserna för behörigheten. 8 

Eventuella inskränkningar blir giltiga gentemot en ondtroende tredje man, men tredje 

man anses inte ha någon undersökningsplikt. Det kan vanligtvis ställas höga krav på vad 

som betraktas som ond tro.9 Samtidigt kan inte tredje man hävda god tro beträffande 

omständigheter som han skäligen borde uppfatta av de rent yttre förhållandena.10  

                                                
4 Adlercreutz, Axel, Gorton, Lars, Avtalsrätt I, 2011 s. 192, Grönfors, Ställningsfullmakt och bulvanskap, 
s. 161. 
5 Grönfors, Kurt, Högsta domstolen och institutet ställningsfullmakt, Högsta domsmakten i Sverige under 
200 år, del 2, Rättshistoriska Studier sjuttonde bandet, 1990, s. 183. 
6 Grönfors, Ställningsfullmakt och bulvanskap, s 86 och 161 f. 
7 Ramberg, Jan, Ramberg, Christina, Allmän avtalsrätt, s. 57 
8 Grönfors, Ställningsfullmakt och bulvanskap, s. 86. 
9 Adlercreutz/Gorton, s. 193. 
10 Grönfors, Ställningsfullmakt och bulvanskap, s. 191. 
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En huvudman kan givetvis se till att eventuella tredje män meddelas om inskränkande 

instruktioner, så att dessa försätts i ond tro. Men med hänsyn till att presumtiva 

medkontrahenter till en ställningsfullmäktig vanligen lär bestå av en stor och 

svårbestämbar mängd personer är detta praktiskt svårgenomförbart.11 Det är således 

svårt för huvudmannen att påverka befogenheten i förhållande till tredje man. Även 

behörigheten ligger i stort sett utanför huvudmannens kontroll, eftersom denna bestäms 

av den allmänna sedvanan. Detta innebär att en huvudman har relativt begränsade 

möjligheter att påverka vad denna kan bli bunden till genom sin mellanman, i 

jämförelse med vad som gäller vid övriga fullmaktssituationer där behörighet baseras på 

en formulerad fullmaktsförklaring från huvudmannen.12 För att skydda sig mot oönskad 

bundenhet får huvudmannen istället ta till andra sorters metoder, som att hålla sina 

mellanmän under noggrann bevakning.13 Ett alternativ är att frånta mellanmannen den 

behörighetsgrundande ställningen (se 15 § AvtL), vilket emellertid inte alltid är en 

tjänlig lösning. Risken för att en mellanman företar ”otillåtna” åtgärder läggs 

följaktligen på huvudmannen. Däremot ska inte huvudmannen bindas till företagna 

åtgärder som inte ligger inom ramarna för sedvanan, det vill säga utanför behörigheten, 

bara för att tredje man är i god tro beträffande vad som betraktas som sedvanligt. 

Fullmakt och behörighet föreligger i samma mån som detta framgår av utåt synbara 

tecken. Tredje man står alltså risken för sin egen missuppfattning om vad som ligger 

inom mellanmannens behörighet.14 

Vad behörigheten i sin tur omfattar bestäms utifrån vad som följer enligt lag eller 

sedvana.  Konstruktionen att behörighetens gränser bestäms efter sedvana gör att 

bedömning för vad som kan anses ligga inom behörigheten varierar med ställningens 

karaktär. 15  Med det flexibla rekvisitet sedvana har domstolarna getts betydande 

utrymme till rättsskapande verksamhet och anpassning till samhällsutvecklingen.16 

Sedvanan för olika branscher kan förändras allt eftersom och således få rättsligt 

genomslag utan att bestämmelsens lydelse behöver ändras. Med sedvana menas vad 

som gäller inom ”gängse skick och bruk”, och enligt ”den allmänna 

                                                
11 Grönfors, Ställningsfullmakt och bulvanskap, s. 336. 
12 Adlercreutz/Gorton, s. 193. 
13 Grönfors, Ställningsfullmakt och bulvanskap, s. 337. 
14 Tiberg, Hugo, Dotevall, Rolf, Mellanmansrätt, 1997 s. 48. 
15 Grönfors, Ställningsfullmakt och bulvanskap, s. 188.  
16 Grönfors, Ställningsfullmakt och bulvanskap, s. 152 och 188 f.  
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rättsuppfattningen”. 17  Därmed kan inte handlingssättet mellan två parter grunda 

behörighet genom ställningsfullmakt, utan det ska vara fråga om ett mer allmänt spritt 

beteende. För att ett visst handlingssätt ska uppfattas som sedvanligt för ställningen 

ifråga, krävs det i allmänhet att det är fråga om rutinmässiga och ofta upprepade 

rättshandlingar. Ärenden som rör betydelsefulla frågor och betraktas som mer ovanliga, 

borde rimligtvis inte skapa en sedvana, utan kräva utnyttjande av fullmaktsdokument.18 

Likaså borde det vara svårare att uttyda en sedvana vid ledande ställningar med 

skiftande förhållanden och varierande uppgifter då en sedvana sällan hinner utvecklas.19 

Behörighet genom ställningsfullmakt är därmed främst aktuellt för personer i mer 

underordnad ställning som utför vanligt förekommande rättshandlingar. Däremot kan 

det givetvis bli aktuellt med behörighet enligt sedvana även vid en högre och mera 

självständig ställning, vilket då i regel ger en mer omfattande behörighet för mer 

betydelsefulla handlingar än vad som skulle vara fallet vid en lägre ställning med 

osjälvständig karaktär.20 Behörighetsbedömningen blir följaktligen beroende av både 

ställningen som sådan och rättshandlingens art.  

Den flexibilitet som följer med sedvanerekvisitet kan göra det svårt att fastställa 

gränserna för behörigheten. Domstolar har ofta tagit ledning från 

branschorganisationers yttranden i detta avseende.21 Det vaga rekvisitet sedvana har 

också ansetts medföra att domstolarna har getts utrymme att ägna sig åt mer praktiska 

bedömningar där ändamålshänsyn kan få en mer avgörande betydelse för behörighetens 

omfattning. Genom att rekvisitet sedvana tar sikte på en ”allmän uppfattning” av vad 

som gäller har rättspolitiska överväganden också tagit plats i domstolarnas 

motiveringar.22 Rättsfallet NJA 1956 s. 656 har ansetts utgöra ett exempel på hur 

sedvana kan bestämmas utefter vad som anses ändamålsenligt för kontraktstypen. En 

kontrollvakt i ett parkeringsgarage hade mottagit en kamera för förvaring som sedan 

försvunnit, och ägaren vände sig till garageföretaget med ersättningskrav. 

Kontrollvakten ansågs även behörig att motta mindre värdeföremål i deposition i 

anknytning till dennes behörighet att motta bilar, då detta måste ha framstått som en 

                                                
17 NJA II 1915, s. 72 
18 Grönfors, Ställningsfullmakt och bulvanskap, s. 133 och 189 f. 
19 A.a.s. 189 f.  
20 Adlercreutz/Gorton, s. 195, Grönfors/Dotevall, Avtalslagen, s 136. 
21 Grönfors/Dotevall, Avtalslagen, s. 135. Se t.ex. NJA 1956 s. 36, NJA 1969 s. 185, NJA 2001 s. 591, 
NJA 2001 s. 191 samt NJA 2002 s. 244.  
22 Grönfors, Ställningsfullmakt och bulvanskap, s. 134 f., Adlercreutz/Gorton, s. 193 f.  
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”naturlig service” för bilägare. Den som lämnat in kameran kunde anses ha en grundad 

anledning att lita på tjänstemannens behörighet, för att en sådan behörighet krävdes för 

att ”avtalstypen ifråga skulle fungera på ett ändamålsenligt sätt i samhället”.23 

Sammanfattningsvis är ställningsfullmakten av delvis annat slag jämfört med andra 

fullmaktstyper eftersom den grundas på en ställning såsom denna är synlig för tredje 

man och medför en behörighet som bestäms utifrån sedvana. Huvudmannen har därmed 

relativt liten kontroll över själva bundenhetsmekanismen. På samma sätt som tredje man 

kan förlita sig till att de handlingar som inryms inom sedvanan ligger inom 

mellanmannens behörighet kan en huvudman ändå räkna med att inte bli bunden utanför 

sedvanans gränser. Denna utgångspunkt har emellertid modifierats i och med den 

utveckling som skett i praxis. 

2.2. Utveckling i praxis 

Avtalslagens bestämmelse för ställningsfullmakt är som synes ovan flexibel, men den 

har ändå visat sig vara otillräcklig för att fullt ut motsvara det praktiska handelslivets 

behov.24 Domstolarna har följaktligen också utvecklat ställningsfullmaktsinstitutet i 

praxis. Detta har framförallt skett då behörighet enligt sedvana i enlighet med 

avtalslagens bestämmelse inte kunnat fastställas. HD har i vissa fall ändå godtagit att 

mellanmannen har behörighet med grund i andra omständigheter än sedvana. Denna 

utveckling har lett till nybildandet av två fullmaktstyper i anslutning till 

ställningsfullmakten, nämligen tolerans- och kombinationsfullmakt.  

2.2.1 Toleransfullmakt 

Toleransfullmakten utmärks av att en mellanman upprepade gånger handlar på ett visst 

sätt som inte ligger inom behörigheten enligt sedvana för dennes ställning. Då 

huvudmannen inte ingriper för att förhindra det upprepade handlandet får tredje man ett 

befogat intryck av att mellanmannen har behörighet att agera på detta vis.25 Ett urval av 

rättsfall ska få illustrera toleransfullmaktens utveckling.  

                                                
23 Grönfors, Institutet ställningsfullmakt, s. 190. 
24 Grönfors, Ställningsfullmaktens yttergränser, 434. 
25 Grönfors, Ställningsfullmakt och bulvanskap, s. 244 ff. 
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NJA 1943 s. 316 anses som ett ledande rättsfall på detta område, även om det uttryckts 

liknande tankegångar redan i tidigare fall. 26  En kassör som dessutom var 

styrelseledamot och föreningens ena firmatecknare i en bostadsrättsförening ansågs 

behörig att motta en inteckning från en långivare, trots att behörighet för denna sorts 

handling inte förelåg för kassörer enligt sedvana. Kassören hade regelbundet erlagt 

betalningar av räntor och amorteringar enligt det aktuella skuldebrevet. När långivaren 

skulle återställa säkerheten för lånet som bestod av inteckningar i en fastighet 

tillhörandes föreningen tog kassören emot inteckningen och belånade den för egen del. 

Fråga blev om inteckningen kunde anses behörigen återlämnad till föreningen, trots att 

kassören inte varit behörig att ensam företräda föreningen. Med hänsyn till de tidigare 

åtgärderna i förhållande till skulden och den ställning kassören i övrigt hade i 

föreningen, ansågs denne behörig att med för föreningen bindande verkan motta 

inteckningen. Som synes skilde sig denna åtgärd från de tidigare handlingarna, men de 

ansågs ändå ha ett tillräckligt samband sinsemellan för att kunna grunda behörighet.27 

Med en toleransfullmakt får det upprepade handlandet kompensera för den bristande 

sedvänjan, och bruket mellan parterna får således betydelse för behörigheten.28 En 

persons funktion i ett företag är ofta så egenartad att det kan vara svårt att grunda en 

fullmakt på sedvänja.29 Som tredje man kan det tyckas lika naturligt att förlita sig på ett 

känt, men i och för sig för företaget specifikt bruk, som att förlita sig på en allmän 

sedvana. Istället för att tredje mans befogade intryck baserats på ”den allmänna 

rättsuppfattningen”, sedvanan, så har uppfattningen uppstått på grund av 

mellanmannens upprepade beteende. Ett tolererande, i form av ett upprepat handlande 

utan huvudmannens ingripande, blir således en fullmaktsgrundande omständighet.30 

Som synes i fallet ovan behöver inte de olika upprepade handlingarna vara identiska, 

även om ett starkt samband mellan dem lär krävas.31 

Ovan gjorda beskrivning kan ge sken av att toleransfullmakten bygger på att 

huvudmannen indirekt har godkänt mellanmannens ifrågasatta behörighet genom att 

underlåta att ingripa mot det upprepade beteendet. Rättsfallet NJA 1973 s. 725 kan 

                                                
26 A.a.s. 247. Se beskrivning av tidigare praxis s. 247-252.  
27 Grönfors/Dotevall, Avtalslagen, s. 142.  
28 Jfr Grönfors, Ställningsfullmakt och bulvanskap, s. 255. 
29 Dotevall, Rolf, Mellanmannens kunskap och huvudmannens bundenhet, 1998, s. 107. 
30 A.a.s. 106. 
31 Grönfors, Ställningsfullmakt och bulvanskap, s. 255. 
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tyckas bekräfta den tankegången. Mellanmannens handlande var i fallet känt för 

huvudmannen, och HD menade att då huvudmannen inte invänt mot den bedrivna 

verksamheten, utan den uppenbarligen fortgått med huvudmannens gillande, ansågs 

mellanmannen ha företrätt huvudmannen med bindande verkan. Enligt Grönfors har 

grundtanken snarare ansetts vara att huvudmannen borde ha ingripit mot 

mellanmannens beteende och därigenom undanröjt tredje mans intryck av behörighet. 

När inte huvudmannen gör detta träffar bundenheten som en form av ”sanktion”.32 

Huvudmannen åläggs därigenom att klargöra situationen då tredje man har skälig 

anledning att tro att behörighet finns. För att huvudmannen ska kunna anses ha indirekt 

”gett behörighet” till mellanmannen genom sin passivitet, skulle krävas att 

huvudmannen också varit medveten om mellanmannens agerande. I NJA 1974 s. 706 

fick huvudmannen svara för mellanmannens beteende trots att detta pågått utan 

huvudmannens kännedom. I fallet hade en förman på ett företags postavdelning nästan 

två gånger dagligen under en längre tid obehörigen lyft kontantbelopp på det lokala 

postkontoret mot checker ifyllda på företagets papper. Förmannen dolde sitt förfarande 

för företaget och huvudmannen anmärkte därför aldrig på förmannens agerande. 

Huvudmannen ansågs dock ha möjliggjort förmannens (i och för sig brottsliga) 

agerande genom att det rådde en bristfällig internkontroll på företaget. Postkontoret 

ansågs ha fått ett befogat intryck av att förmannen hade behörighet att utföra uttagen då 

detta skedde regelbundet utan invändningar från huvudmannen. Även om förmannens 

agerande underlättats av att postkontoret i en del fall utfärdat kvitton som inte avfattats i 

föreskriven ordning, ansågs den bristande internkontrollen på företaget innebära sådan 

betydande försummelse att företaget skulle ”svara för att förmannen kommit att inta en 

ställning som till synes gav honom rätt att uppbära betalning på checkarna”. Tredje man 

(postkontoret) ansågs inte heller ha förfarit oaktsamt genom att inte ha undersökt 

förmannens befogenhet närmare. Förmannen ansågs således behörig att uppbära 

betalningarna med för företaget bindande verkan.  

För att behörighet ska föreligga enligt toleransfullmakt skulle således inte krävas att 

huvudmannen tolererar mellanmannens beteende i egentlig mening.33  I 1974 års fall 

                                                
32 Grönfors, Ställningsfullmakt och bulvanskap s. 352 f., Institutet ställningsfullmakt, s. 188, 
Ställningsfullmaktens yttergränser, s. 434, Grönfors/Dotevall, Avtalslagen, s. 142. Sanktionsmomentet 
kunde enligt Grönfors antydas redan i avgörandet NJA 1928 s 57. Grönfors, Institutet ställningsfullmakt, 
s. 186.  
33 Jfr dock med Dotevalls syn på toleransfullmakt med ett medvetet tolererande som kriterium. Han anser 
att 1974 års fall är ett exempel på kombinationsfullmakt, Mellanmannens kunskap s. 111, 118 och 124. 
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räckte det istället med att huvudmannen möjliggjort mellanmannens handlande genom 

att inte ha en fungerande inre organisation som förhindrade detta. Domstolen likställde 

därigenom ”medveten passivitet i förhållande till upprepade handlingar” med ”vårdslös 

underlåtenhet att förskaffa kännedom om mellanmannens handlande”.34 Det tidigare 

nämnda sanktionsmomentet blir här mer framträdande. Givetvis kan huvudmannens 

passivitet vara ett uttryck för att huvudmannen har en vilja att bli bunden, men genom 

1974 års fall står det klart att detta inte är ett kriterium för bundenhet.35 Bristande 

internkontroll hos ett stort företag ansågs alltså innefatta en så betydande försummelse, 

att företaget fick svara för att förmannen kommit att inta en ställning som tillsynes gav 

honom rätt att uppbära betalning på checkarna.36  

NJA 1974 s. 706 har ovan behandlats som en toleransfullmakt, i enlighet med Grönfors 

resonemang. Dotevall placerar däremot rättsfallet i kategorin kombinationsfullmakt, då 

”tolererande” enligt denne kräver en medvetenhet.37 Rättsfallet är särskilt utmärkande 

för den speciella ställningsfullmakten för att bundenhet kunnat uppstå trots att 

huvudmannen inte varit medveten om mellanmannens handlingar. Det är denna 

betydelse av rättsfallet som kommer vara av relevans för fortsättningen av 

framställningen, oavsett om man anser att det bör kategoriseras som en tolerans- eller 

kombinationsfullmakt. Motsättningarna i denna fråga visar däremot på svårigheterna att 

dra några klara gränser mellan fullmaktstyperna.  

Sammanfattningsvis är det grundläggande momentet för att avgöra om toleransfullmakt 

föreligger, som vid allmänna ställningsfullmakten, att tredje man ingetts ett befogat 

intryck av behörighet. Detta intryck har dock inte uppkommit på grund av enbart 

ställningen som sådan, utan av ett visst upprepat beteende från mellanmannens sida. 

Enligt avtalslagens bestämmelse räcker det i princip med att ett befogat intryck uppstått 

och att behörighet föreligger enligt sedvana. Vid toleransfullmakt har huvudmannen 

bundits till tredje mans uppfattning utanför sedvanans gränser, så att behörigheten 

utvidgas. I den praxis som nu anförts förefaller ytterligare omständigheter ha fordrats 

för att rättfärdiga att huvudmannen ska svara för det yttre intrycket. När huvudmannen 

varit medveten om mellanmannens beteende grundades huvudmannens ansvar på 

dennes underlåtenhet att ingripa. Huvudmannen ålades att ingripa mot det som föranlett 
                                                
34 Grönfors/Dotevall, Avtalslagen, s.142 f. 
35 Jfr Grönfors, Institutet ställningsfullmakt, s. 199. 
36 A.a.s. 189. 
37 Se Dotevall, Mellanmannens kunskap s. 118. 
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det befogade intrycket. I det senast nämnda fallet, NJA 1974 s. 706, pålades 

huvudmannen ansvar för att inte ha ”gjort sig bekant med rutinerna och kontrollerat 

dessa”38, för att kunna ingripa mot eventuellt ”otillbörligt beteende”. Enligt Grönfors 

(vilket även fått stöd på annat håll39) har detta ansvar grund i en culpa å huvudmannens 

sida. Huvudmannen får stå risken för tredje mans felaktiga men befogade intryck på 

grund av en oaktsamhet. Sanktionselementet blir i sig behörighetsskapande.40 I och med 

sanktionselementet härrör mellanmannens behörighet ändå från huvudmannen. 

Bundenheten grundas inte enbart på tredje mans intryck och goda tro.  

I och med avsteget från kravet på sedvana kan inte en huvudman lika säkert förlita sig 

på den begränsning av bundenhet som sedvanerekvisitet innebär. För att skydda sig mot 

bundenhet på grund av toleransfullmakt måste huvudmannen istället se till hålla sig 

uppdaterad om mellanmäns förehavanden och vid misstanke om otillbörligt beteende 

försöka säkerställa att tredje man inte får ett intryck av en behörighet som inte 

föreligger. Om huvudmannen kan förebrås för att inte ha aktivt undanröjt 

medkontrahentens välgrundade intryck av behörighet sanktioneras denne med 

bundenhet.41 Ett visst skydd har huvudmannen genom att det ska vara fråga om ett 

upprepat handlande.42 Tredje mans uppfattning måste vara befogad. I och för sig måste 

inte handlingarna vara identiska, vilket till viss del försvagar skyddet.43 

2.2.2 Kombinationsfullmakt 

I vissa fall har bristen på sedvana istället uppvägts med förekomsten av vissa fakta i 

kombination med varandra vilket således anses motivera bundenhet. Upprepat 

handlande kan vara en omständighet av betydelse, men för det som kommit att kallas 

kombinationsfullmakt är detta inte den avgörande omständigheten. Tanken med 

kombinationsfullmakten är att vissa relevanta omständigheter gemensamt ger tredje 

man intrycket av att mellanmannen är behörig.44 Mer specifikt vilka omständigheter 

som betraktas som relevanta kan vara svårt att uttala sig om. Den praxis som finns ger 

                                                
38 Grönfors, Institutet ställningsfullmakt, s. 189. 
39 Se Dotevall, Mellanmannens kunskap, s. 116  
40 Grönfors, Institutet ställningsfullmakt, s. 189. 
41 Grönfors, Ställningsfullmakt och bulvanskap, s. 257. 
42 Dotevall, Mellanmannens kunskap, s. 110. 
43 Grönfors, Ställningsfullmakt och bulvanskap, s. 258 
44 A.a.s 244 och 265. 
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inte klara riktlinjer om vilka omständigheter eller särskilda kombinationer som kan 

medföra behörighet.45  

NJA 1950 s. 86 har ansetts som ett ledande rättsfall gällande kombinationsfullmakten.46 

En kund hade förskottsbetalat en handpenning på en bil kontant till en jourhavande 

bilförsäljare, som sedan inte redovisat beloppet (eller avtalet) till bilbolaget utan själv 

tagit beloppet. Bilbolaget ville å sin sida varken fullfölja avtalet eller återbetala 

förskottsbetalningen, och menade att köparen inte ”enligt rådande sedvänja haft 

anledning att förmoda” att försäljaren haft behörighet att erhålla beloppet. Enligt 

sedvana hade inte bilförsäljaren heller behörighet att motta betalning. Han kunde inte 

heller åstadkomma ett mot säljaren giltigt avtal utan dennes skriftliga bekräftelse, vilket 

angavs i den ordersedel som användes som köpeavtal.  Ordersedeln innehöll också en 

klausul om förskottsbetalning, men de närmare förutsättningarna för detta framgick inte. 

Det angavs inte hur eller till vem betalningen skulle ske. Klausulen och oklarheterna 

kring förskottsbetalningen samt försäljarens placering i affärslokalen ansågs ge visst 

stöd för tredje mans intryck av behörighet. Enligt HD måst i varje fall bilbolaget 

drabbas av följderna av den otydliga ordersedeln då bolaget hade avfattat denna.  

De yttre omständigheterna ansågs således ge tredje man ett välgrundat intryck av att 

behörighet förelåg. Huvudmannen borde ha klargjort situationen och undanröjt detta 

intryck för att undslippa bundenhet.47 Sanktionstanken tycks vara ännu tydligare här i 

och med att HD lägger risken på huvudmannen för att denna utformat en otydlig 

ordersedel. Som synes hade ordersedelns utformning betydelse, både för att ge stöd åt 

tredje mans intryck och för att kunna ålägga huvudmannen någon sorts culpa.48  

Även i NJA 1985 s. 717 berördes utformningen av ett köpeformulär. En köpare av ett 

monteringsfärdigt trähus menade att ett ombud varit behörig att lämna ett för säljarens 

räkning bindande anbud, och att avtal skulle ha kommit till stånd vid köparens 

undertecknande av det förtryckta leveransavtalet. Blanketten innehöll i och för sig inte 

någon föreskrift om att giltigt avtal krävde säljarens godkännande. Men det fanns inte 

heller något utrymme för mellanmannens underskrift, utan med det tomma utrymmet 

                                                
45 A.a.s. 266. 
46 A.a.s. 262. 
47 Grönfors, Institutet ställningsfullmakt, s. 193.  
48 Se även Adlercreutz/Gorton, som menar att HD sannolikt också tog hänsyn till att den faktiska kassan, 
där betalning skulle skett, inte varit synlig från billokalen. Adlercreutz/Gorton, s. 200. 



 
 

 

 
 

18 

för undertecknande som blanketten innehöll menade HD att det ”tycks istället vara 

förutsatt att underskriften på säljarens vägnar ska göras vid huvudkontoret”. 

Formulärets utformning ansågs därmed inte ge ett hållbart stöd för att anta att ombudet 

hade behörighet att ingå avtalet. Köparen hade inte heller visat på att något beteende i 

övrigt från huvudmannen skulle gett köparen tillräckligt fog att räkna med att 

mellanmannen varit behörig. Med sistnämnda uttalande49 har domstolen ansetts ge 

uttryck för att om huvudmannen beter sig på ett sådant sätt att tredje man får intryck av 

att företrädaren har behörighet så får huvudmannen även ansvara för detta.50  

I jämförelse med 1950 års fall och med sanktionsidén i åtanke kan det observeras att det 

egentligen inte funnits några direkta omständigheter i 1985-fallet som skapat oklarhet i 

förhållande till behörighetsfrågan som huvudmannen kunde klandras för. I och för sig 

var det inte antecknat på formuläret att ombudet inte var behörig att sluta avtal, men 

samtidigt tydde ingenting på det motsatta heller. Även om blanketten i 1950-fallet hade 

en föreskrift om giltigheten av avtalet så fanns likaså klausulen om förskott som kunde 

skapa förvirring hos tredje man. Riskfördelningen kunde då med nackdel för 

huvudmannen väga över på denne då han skapat och inte förhindrat eventuell förvirring. 

Däremot ter det sig som rimligt att tredje man och inte huvudmannen i 1985 års läge 

fick stå risken för eventuella missförstånd. Förutom ställningen i sig förekom det 

egentligen inte några omständigheter som gav stöd för att  det förelåg någon ytterligare 

behörighet än den som följde av ställningen. I jämförelse med både 

toleransfullmaktsfallen och 1950 års fall hade inte huvudmannen på något sett gett 

upphov till att tredje man borde tolka situationen på annat sätt. Således bör inte tredje 

mans intryck anses befogat. Om man dessutom tar i åtanke det aktivitetskrav som 

toleransfullmaktsfallen innebär för huvudmannen, kan det tyckas lättare för tredje man 

att klargöra situationen ifråga i detta fall, än vad det hade varit för huvudmannen att 

ingripa för att föregå eventuella missförstånd. Däremot bekräftar HD motsatsvis 

principen att huvudmannen ska stå ansvaret om denne på något sätt förorsakar tredje 

mans uppfattning om behörighet.  

                                                
49 Även minoriteten använde sig av liknande ordalag.  
50 Dotevall, Mellanmannens kunskap, s. 116, Grönfors, Institutet ställningsfullmakt, s. 194 och 
Ställningsfullmaktens yttergränser, s. 436, Hellner, Kommersiell avtalsrätt, 1993, s. 55. Se även HD:s 
uttalande i NJA 1990 s. 591 och NJA 2013 s. 659. 
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Följande fall har ansetts sätta en gräns för hur mycket ställningsfullmakten kan 

utvidgas.51 I NJA 1990 s. 591 hade en försäljare av maskiner genom sin ställning 

behörighet att sluta avtal om köp och försäljning. Frågan i målet var om försäljaren även 

hade behörighet att sluta en uppgörelse om tvist som uppkommit efter en hävning. I 

enlighet med ett yttrande från Stockholms Handelskammare ansågs det inte ligga inom 

sedvanan att personer med denna ställning även hade behörighet att träffa denna sortens 

förlikningsavtal. Något upprepat beteende i förhållande till handlingen hade inte heller 

förekommit, så toleransfullmakt var inte aktuellt. Huvudmannen hade känt till 

hävningen och att tvisten skulle diskuteras mellan försäljaren och tredje man. Det 

ansågs dock inte finnas belägg för att huvudmannen även varit medveten om att 

försäljaren skulle kunna komma att träffa en uppgörelse om tvisten utan att diskutera 

saken med huvudmannen. HD menade att huvudmannen under dessa omständigheter 

inte kunde åläggas att särskilt fästa tredje mans uppmärksamhet på att behörighet 

saknades. Det var således på egen risk som tredje man förlitade sig på att försäljaren 

hade behörighet.  

Eftersom HD lade vikt vid huvudmannens kännedom om mellanmannens agerande 

tycks, i likhet med tidigare, ställas krav på en påtaglig koppling mellan huvudmannen 

och tredje mans intryck för att bundenhet ska uppstå. Huvudmannen ansågs i detta fall 

inte ens ha varit medveten om ombudets handlande och hade inte heller agerat på något 

klandervärt sätt som kunde ha framkallat tredje mans intryck. Kopplingen mellan 

huvudmannen och tredje mans uppfattning var således svag. Grönfors/Dotevall har 

uttryckt att eftersom ställningsfullmakt är tänkt för ”ofta upprepade och sinsemellan 

likartade transaktioner” är det rimligt att behörighet inte anses föreligga vid 

förlikningsavtal av denna sort som är ”resultatet av individuella och nyanserade 

bedömningar”.52 Även om kombinationsfullmakten kan medföra behörighet utan en 

etablerad sedvana så skulle behörigheten enligt denna fullmakt inte vara helt frikopplad 

från sedvanerekvisitet i och med att handlingarna åtminstone inte ska vara alltför unika 

om tredje man ska anses ha fog för sin uppfattning.  

                                                
51 Grönfors, Ställningsfullmaktens yttergränser, s. 436. 
52 Grönfors/Dotevall, Avtalslagen, s. 145. 
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2.2.3 Sammanfattning 

Som ovan nämnt, är det svårare att ta fram uttryckliga kriterier för 

kombinationsfullmakten än vad som är fallet med toleransfullmakt. Men i likhet med 

toleransfullmakten bygger bundenheten på ett befogat intryck hos tredje man, som 

huvudmannen anses böra stå ansvaret för. Vilka kriterier som kan föranleda 

huvudmannens ansvar är svårt att säga då rättsfallsmaterialet på området är tämligen 

begränsat. Gemensamt för både tolerans- och kombinationsfullmakten synes vara att 

huvudmannen kan förebrås att tredje man fått ett befogat intryck, exempelvis genom att 

ha låtit en mellanman agera utanför sin behörighet eller för att på något sätt ha skapat 

oklarheter om vad som gäller. Det ska finnas skäl för att huvudmannen får stå risken för 

tredje mans intryck. Vad beträffar toleransfullmakt kan huvudmannen på ett mer 

märkbart sätt sägas ha orsakat det yttre intrycket genom att inte förhindra det, medan 

kopplingen är svagare och mer svårdefinierad vid kombinationsfullmakt.53 Detta gör 

också att det blir svårare att förebrå huvudmannen i det senare fallet, vilket kan vara ett 

skäl till frånvaron av fall med bundenhet som utgång. Samtidigt blir det också svårare 

för en huvudman att veta vad denne kan göra för att undvika en eventuell bundenhet 

genom kombinationsfullmakt. Huvudmannen måste aktivt anstränga sig för att inte 

situationer ska uppstå där omgivningen ges ett felaktigt intryck av behörighet. 

Framförallt berör tolerans- och kombinationsfullmakten den enskilda situationen och 

relationen mellan de olika parterna,54 till skillnad från ställningsfullmaktens generella 

natur. Sanktionsmomentet blir således kopplat till en enskild huvudmans agerande i den 

specifika situationen. I likhet med toleransfullmakten innebär kombinationsfullmakten 

att huvudmannen sanktioneras med bundenhet då denne misslyckas med att klargöra att 

behörighet inte föreligger. Därigenom tvingas huvudmän till att skapa så stor klarhet 

som möjligt inom sin organisation och representation utåt.55  

                                                
53 Grönfors, Institutet ställningsfullmakt, s. 194. 
54 Grönfors, Ställningsfullmakt och bulvanskap, s. 347, jfr beskrivningen i NJA 2013 s. 659. 
55 Jfr a.a.s. 353.  
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3. Bankfallen 

3.1. NJA 2001 s. 191 (I) 

3.1.1 Behörighet och sedvana 

En bankkund möter vanligtvis vid första kontakt med banken en banktjänsteman av 

lägre nivå, som inte har behörighet att ingå avtal, utan avtalsanbud vidarebefordras till 

ett beslutande organ för att sedan avslutas i förhållande till kunden av behöriga 

företrädare. I regel fattas viktiga beslut, exempelvis om kreditgivning, av kollegiala 

organ som en kreditkommitté.  En handläggande banktjänsteman kan emellertid också 

träffa avtalet i enlighet med t.ex. en kreditkommittés beslut med stöd av en tillfällig 

uppdragsfullmakt. Vanligtvis bestäms de anställdas befattning och behörighet av interna 

kreditinstruktioner. Dessa är i regel hemliga och varierar dessutom, så det kan vara svårt 

att utifrån dessa fastställa en viss sedvana.56 

NJA 2001 s. 191 (I) gällde frågan om en bank var bunden till en muntlig 

överenskommelse mellan en banktjänsteman och en kund som innebar att en 

borgensförbindelse var begränsad till 3 månader. Kunden var delägare i ett 

fastighetsbolag som hade beviljats en kredit på 20 miljoner kronor. Han hade 

undertecknat en borgensförbindelse begränsad till en miljon kronor jämte ränta som 

säkerhet för förpliktelserna gentemot banken. En muntlig överenskommelse hade 

träffats mellan banktjänstemannen och kunden som begränsade giltigheten av 

borgensförbindelsen på så sätt att den skulle upphöra att gälla så snart banken fått annan 

säkerhet. Tanken var att borgensförbindelsen skulle ersättas av en säkerhetsöverlåtelse 

som skulle verkställas inom maximalt 3 månader. Säkerhetsöverlåtelsen kom dock 

aldrig till stånd. I HD godtogs att en överenskommelse träffats i enlighet med 

Hovrättens tolkning, med innebörden att borgensåtagandet ”måste anses ha upphört i 

vart fall i och med att det stod klart att någon säkerhetsöverlåtelse […] inte skulle 

komma till stånd”. Den avgörande frågan blev huruvida banktjänstemannen kunde anses 

behörig att ingå denna tilläggsöverenskommelse för bankens räkning.  

I målet yttrade sig Svenska Bankföreningen. Som utgångspunkt för behörighetsfrågan 

anförde man att banktjänstemannen ifråga var ställföreträdande regionchef och vice 
                                                
56 Lehrberg, Bert, Begreppet bankrörelse – Några synpunkter i anledning av de senare årets lagändringar 
och lagförslag, Uppsatser i bankrätt, 2002, s. 24. 
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verkställande direktör Tjänstemannen hade därmed ”en överordnad roll i förhållande till 

kontorschefen vid det kontor där kredittagaren var kund och företrädde Nordbanken vid 

förhandlingarna om krediten”. Det anfördes vidare att ”inom bankväsendet är det 

vanligt förekommande att avtal och överenskommelser ingås för bankens räkning av 

anställda som genom sin ställning inom banken enligt sedvänja anses ha rätt att 

självständigt träffa för banken bindande överenskommelser. Verksamhetens behöriga 

gång inom bankväsendet får anses vara beroende av att överenskommelser kan träffas 

på nämnda sätt. Peter E måste anses ha haft en sådan position inom banken att han ägt 

ställningsfullmakt och därmed varit behörig att träffa den aktuella muntliga 

överenskommelser om villkoren för borgensförbindelsen.”  

Enligt Bankföreningen, vars yttrande HD hänvisade till, skulle banktjänstemannen 

anses ha behörighet enligt ställningsfullmakt. Bankföreningen uttalade inte att just 

träffandet av denna nämnda överenskommelse skulle vara enligt sedvana, utan att det är 

vanligt förekommande att bindande överenskommelser träffas av tjänstemän och att 

bankväsendet är beroende av att det görs på så sätt. Bankföreningen återgav snarare 

överväganden av ändamålskaraktär för att behörighet skulle anses föreligga, än en 

beskrivning av en utpräglad sedvana beträffande denna sorts åtgärder.57 Enligt min 

mening borde inte yttrandet ges den innebörd att överenskommelsen ifråga kan anses 

ligga inom ett sedvanligt handlande. Vid refererande till bankfallen uttrycks det vissa 

gånger att behörighet ansågs föreligga ”enligt sedvana”.58 Att formulera det som att den 

aktuella handlingen ansågs ligga inom sedvanan är enligt min mening något 

missvisande, och innebär att den särskilda motiveringen för en utvidgad behörighet 

negligeras. En orsak till de otydliga formuleringarna kan vara svårigheterna att fastställa 

vad som kan betraktas som en faktisk sedvana i denna fråga. I syfte att undvika 

konstaterandet av en befintlig sedvana respektive icke-befintlig, så riktas resonemangen 

mot ändamålsskäl och praktiska motiv för att berörda handlingar borde anses ligga inom 

behörigheten. Att ändamålshänsyn tas vid bedömningar om ställningsfullmakt är inte, 

som ovan beskrivits, främmande för institutet.  

HD framförde vidare att när en banktjänsteman i chefsställning träffar en 

överenskommelse med en kund finns det ofta anledning att anse att tjänstemannen har 
                                                
57 Jfr Samuelsson, Joel, Tolkning och utfyllning, undersökningar kring ett förmögenhetsrättsteoretiskt 
tema, 2008, s. 231 fotnot 613. 
58 Se Johansson, Lennart, Ställningsfullmakt i bank i Avtalslagen 90 år, 2005, s.148, Dotevall, Rolf, Två 
rättsfall som rör ställningsfullmakt, JT 2001/02, s. 106. 
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erforderlig behörighet, oavsett bankens interna regler. Enligt HD var de betydande 

svårigheterna att skaffa sig kännedom om hur beslutsbefogenheterna är fördelade inom 

banken ett särskilt skäl för att i sammanhanget anse behörigheten vara förhållandevis 

vidsträckt. HD hänvisade till Bankföreningens yttrande om bankers beroende av att 

bindande överenskommelser kan träffas av banktjänstemän på olika nivåer. Mot denna 

bakgrund och med hänvisning till banktjänstemannens höga befattning menade HD att 

tjänstemannen måste haft behörighet att föreslå en borgensförbindelse samt diskutera de 

invändningar som kunden framförde beträffande denna. Vidare anförde HD att 

”ingenting utvisade att hans behörighet var begränsad på sådant sätt att han inte kunde 

med verkan för banken acceptera begränsningar i borgensåtagandet”. Omständigheterna 

i fallet ansågs därmed vara sådana att banktjänstemannen ingick överenskommelsen 

med stöd av ställningsfullmakt och med bindande verkan för banken. Kunden fick anses 

vara i god tro i den mån tjänstemannen handlande i strid med interna instruktioner. 

Enligt HD handlade således banktjänstemannen inom sin behörighet genom 

ställningsfullmakt. I likhet med Bankföreningens yttrande tycks även HD undvika att 

bekräfta en eventuell sedvana. Så som jag förstår domskälen gör HD gällande att 

oavsett vad behörigheten enligt en banks interna regler må vara, kan banktjänstemän i 

chefsställning i vissa fall anses ha en utvidgad behörighet då det finns särskilda skäl för 

detta. Svårigheterna för en kund att få insyn i bankens rutiner samt bankens behov av en 

fungerande verksamhet talar i detta fall för en mer vidsträckt behörighet. 59 

Utgångspunkten för ovanstående tolkning är att tredje man har svårt att se vad 

behörigheten är. Men varför hänvisade HD då till svårigheterna för bankkunder att få 

kännedom om olika tjänstemäns beslutsbefogenheter? Som bekant, bygger 

fullmaktsläran på att en godtroende tredje man skyddas när interna instruktioner sätter 

en snävare befogenhet. Att tredje man är skyddsvärd på grund av svårigheten att få 

kännedom om interna begränsningar av behörigheten är emellertid inte någonting nytt, 

och borde dessutom inte påverka behörighetsgränserna. Att HD hänvisar till 

beslutsbefogenheterna i anslutning till frågan om erforderlig behörighet tycks 

följaktligen något egendomligt. I och för sig kan uttalandet innebära att detta skydd är 

mer stärkt när huvudmannen är en organiserad bank. Bankkunder skulle således helt 

kunna förlita sig på de synbara förhållandena och befogenheten skulle i princip inte ha 

                                                
59 Jfr Johansson, s. 149. 
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någon betydelse, så länge inte inskränkningarna är fullt synbara för kunden.60 Denna 

tolkning skiljer sig dock inte avsevärt från vad som redan gäller enligt grunderna för 

allmänna ställningsfullmakten. I och för sig skulle det innebära att behörighet och 

befogenhet flyter samman,61 eftersom inskränkningar inte får någon betydelse för tredje 

man om de inte är uppenbara. Enligt min mening är denna tolkning ändå tveksam, för 

det förklarar fortfarande inte uttalandet om en utvidgad behörighet, som HD inleder sitt 

anförande med. Att tala om befogenhet förutsätter att det finns en behörighet. Normalt 

sätt utgörs denna av sedvana vid ställningsfullmakt. Enligt min mening har någon 

etablerad sedvana emellertid inte bekräftas här i förhållande till den särskilda 

överenskommelsen. De interna kreditinstruktionerna gäller mellan huvudman och 

mellanman och borde i allmänhet inte sätta gränsen utåt.62 Att dessa skulle utgöra 

befogenheten tycks då naturligt, men vad utgör då behörigheten?  

Som påpekats tidigare är sedvanerekvisitet problematisk just eftersom det kan vara svårt 

att visa på att en sedvana råder och särskilt svårt att kvalificera dess innehåll.63 Även om 

ett visst bruk är vanligt så kan det dessutom ta tid för ett visst handlande att betraktas 

som tillräckligt utbrett för att anses som sedvanligt. Behörigheten enligt sedvana måste 

kopplas till vad som i allmänhet gäller inom en bank.64 Men det kan vara tämligen svårt 

att dra några generella gränser för vad ”en banktjänsteman” i allmänhet får göra in på 

detaljnivå. Detta torde vara en svårighet som generellt uppstår i mötet mellan den 

klassiska fullmaktsläran och dagens samhälle där det ofta inte finns givna gränser för 

olika tjänster. En mängd positioner och funktioner hos olika tjänstemän, som handskas 

med varierande ärenden och åtgärder, gör det svårt att tala om vad någon ”brukar få 

göra”. Som nämnt tidigare blir bedömningen särskilt svår i förhållande till ledande 

ställningar, som det också var fråga om i målet. Att godta behörighet genom 

ställningsfullmakt trots denna mångskiftande miljö skulle kunna tala mot 

ställningsfullmaktens syfte som rutinärendenas fullmakt. Det naturliga, vid avsaknad av 

en sedvanlig behörighet, skulle vara att banken inte blir bunden utanför de egna 

instruktionerna. Följden skulle emellertid vara att varje kontakt med banken skulle 

behöva föregås av att bankkunden försäkrar sig om att behörighet föreligger för de 

kommande åtgärderna. Det skulle drabba privatpersoner såväl som bankrörelsens 
                                                
60 Jfr Dotevall, Två rättsfall, s. 107.  
61 Dotevall, Två rättsfall, s. 107.  
62 Jfr Gorton, Lars, On demand-garanti och fullmaktsfrågor, JT, 2002/03, s. 314. 
63 Johansson, s. 146 
64 Gorton, On demand-garanti, s. 314. 
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effektivitet, om denna sorts efterfrågningar ständigt krävdes. Det synes därför rimligt att 

både HD och Bankföreningen hänvisar till praktiska skäl för att inte sätta behörigheten 

riktigt så snävt. I sammanhanget uppstår en snårig begreppshantering, då bankens reella 

beslutsfördelning enligt HD ”bör utgöra befogenhet på grund av svårigheterna som 

uppstår om de istället skulle sätta gränserna för behörigheten”. Någon större innebörd 

bör kanske inte läggas vid HD:s val av begrepp just denna gång. Över huvud taget kan 

det förefalla krystat att ens diskutera dessa domar med regelmässiga fullmaktbegrepp 

med tanke på dess särskilda karaktär, men det kommer ändå göras i syfte att 

åskådliggöra det använda resonemangets säregenhet. 

Utifrån analysen ovan vill jag hävda att varken en etablerad sedvana eller 

huvudmannens instruktioner satte ramarna för behörigheten. Fråga är då vad som kan 

anses ha legat till grund för behörigheten.  

3.1.2 Behörighetsgrund 

Banktjänstemannen hade till uppgift att föreslå att kunden undertecknade en 

borgensförbindelse. HD konstaterade att det därmed också fick anses ligga inom hans 

behörighet att diskutera eventuella invändningar mot borgensåtagandet. Vidare ansåg 

HD att tjänstemannen även kunde acceptera invändningar då ”ingenting utvisade att 

hans behörighet var begränsad” på ett sådant sätt. Resonemanget utmärker sig dels i och 

med att HD utgår från vad den enskilde tjänstemannen i det här särskilda fallet hade 

behörighet att göra, och inte vad som i allmänhet skulle gälla enligt sedvana. Dels tycks 

behörigheten baseras på vad som är synligt för tredje man.  

Resonemanget hade varit följdriktigt med grunderna för allmän ställningsfullmakt om 

det hade varit fråga om en begränsning utifrån den konstaterade behörigheten. 

Begränsningen hade då utgjort befogenheten, vilket inte påverkar bundenheten 

gentemot tredje man så länge denna inte är synlig för denna. Men att acceptera 

invändningar måste rimligtvis ses som mer vidsträckt än att diskutera dem. 

Behörigheten utvidgas således, och detta med hänvisning till vad som är synbart för 

tredje man. Även om detta inte följer avtalslagens utformning, så är en utvidgad 

behörighet utefter tredje mans befogade intryck bekant från praxis för den speciella 

ställningsfullmakten. Hur bankfallen förhåller sig till nämnda praxis kommer behandlas 

i ett kommande kapitel. 
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3.2. NJA 2001 s. 191(II) 

I NJA 2001 s. 191 (II) bedrev en person rederirörelse på en fastighet som ägdes av 

dennes tre barn. Barnen upptog ett lån i Nordbanken med säkerhet i en kontorsfastighet 

och även i en bostadsfastighet som ägdes av barnen. Lånet omsattes och amorterades, 

för att sedan omsättas genom upptagande av ett nytt lån på cirka 2 miljoner ECU med 

säkerhet endast i kontorsfastigheten. I samband med lånet skrev bankens kontorschef ett 

brev till barnen där det bland annat angavs att banken inte skulle komma att ”kräva 

betalning ur annan tillgång” än den pantsatta fastigheten. När lånet förföll räckte inte 

fastighetens värde för att täcka lånefordringen. Barnen hävdade att deras totala 

betalningsansvar var begränsat till den pantsatta fastigheten på grund av en muntlig 

överenskommelse som kontorschefen bekräftat i ovan nämnda brev. Tvisten kom att 

gälla huruvida kontorschefen haft behörighet att träffa överenskommelsen som innebar 

att banken inte krävde något personligt betalningsansvar för lånet.  

Bankföreningen angav ett yttrande avseende även detta fall, och betonade ännu en gång 

hur avtal normalt ingås mellan banker och kunder, samt hur verksamheten är beroende 

av att avtal kan ingås av andra än behöriga firmatecknare. Man tillade att bankerna 

vanligen strävar efter att kontakterna med en kund sköts av en kundansvarig på ett 

kontor, som sköter de inledande kontakterna samt har hand om de efterföljande 

kontakterna med kunden, för exempelvis undertecknande av avtal. Beslut om kredit och 

säkerhet fattas på olika nivåer inom bankerna, till exempel av kreditkommittéer, 

beroende på belopp och särskilda kreditinstruktioner reglerar den interna hanteringen i 

varje bank. Vidare anförde Bankföreningen att en kund måste ”kunna fästa tilltro till de 

besked av olika art som denne får från de personer inom banken som kunden uppfattar 

som ansvariga för det aktuella ärendet. Endast om det hade funnits anledning för 

kunden att känna beaktansvärd osäkerhet i fråga om dessa bankens företrädares 

befogenhet eller behörighet är det rimligt att kunden kontrollerar om formella 

förutsättningar för att träffa avsett avtal föreligger.” Bankföreningens slutliga åsikt var 

att omständigheterna i fallet gjorde att en bindande överenskommelse om befriande av 

personligt betalningsansvar hade träffats. Bankföreningen poängterade ändamålsskälen 

bakom behörighet i och med fokusen på kunders tillit. HD hänvisade dock inte 

uttryckligen till denna del av yttrandet. 
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HD inledde domen med att hänvisa till uttalandet i det tidigare avgörandet, som sade att 

det ofta finns anledning att anse att en banktjänsteman har behörighet gentemot en kund 

oavsett bankens interna regler. Vidare redogjorde HD för Bankföreningens yttrande och 

uppgav att kontorschefen i enlighet med den rådande sedvana som Bankföreningen 

beskrivit måste anses ha haft behörighet att ingå kreditavtal av den omfattning som det 

var fråga om.  Enligt HD måste denna behörighet ”principiellt sett också anses omfatta 

utformningen av villkor i det enskilda fallet och ändring av dessa villkor”. Även om 

villkoren i detta fall hade fått en ”ovanlig konstruktion”, i och med fritagandet från 

personligt betalningsansvar, ansåg HD inte att detta hade ”sådan betydelse från 

ekonomisk eller principiell synpunkt” att det skulle ligga utanför behörigheten. 

Kontorschefen ansågs därmed ha ingått överenskommelsen med stöd av 

ställningsfullmakt och med bindande verkan för banken.  

I likhet med i fall I inledde HD med att fastställa att tjänstemannen hade behörighet i 

viss utsträckning – i detta fall att avtala om ett kreditavtal av aktuell omfattning. Vidare 

ansågs även utformning av villkor, även ett ovanligt sådant, innefattas i den 

behörigheten. Att utformning av villkor följer med behörighet att träffa avtal kan tyckas 

naturligt, men som Johansson uttalar, borde detta rimligen även bero på vilken sorts 

villkor det är.65 Som HD uttryckte sig skulle villkoret i detta fall (fritagande från 

personligt betalningsansvar) dock inte vara av så stor betydelse från ekonomisk eller 

principiell synpunkt att det inte borde ligga inom behörigheten. Här sätts följaktligen en 

viss begränsning på hur långt behörigheten kan utsträckas. Skiljaktig tyckte däremot att 

innehållet i överenskommelsen var för ovanligt, och därmed även främmande för 

normal bankverksamhet, för att en enskild befattningshavare i en bank skulle ha 

behörighet att avtala om det. Skiljaktig fokuserade på rekvisitet sedvana, och betonade 

hur gränserna för behörigheten sätts av sedvanan, vilket är en objektivt grund som inte 

ska varieras av huvudmannen i det enskilda fallet. Han hänvisade även till tidigare 

praxis där stränga krav satts på att åberopad sedvana ska vara klar och entydig. 

Skiljaktig tycktes på så sätt hänföra sin motivering till stor del till grunderna för 

allmänna ställningsfullmakten. 

HD:s motivering är däremot förhållandevis kort och det är inte uppenbart vad 

behörigheten kan anses grunda i. Ensamt i sig är domskälen inte särskilt informativa. I 

                                                
65 Jfr Johansson, s. 148. 
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jämförelse med skiljaktiges motivering skulle HD:s domskäl kunna tolkas motsatsvis så 

att de aktuella villkoren kunde anses ligga inom sedvanan. Jag ställer mig dock skeptisk 

till att den ovanliga konstruktionen i detta fall skulle kunna karaktäriseras som ”ett 

mindre och ofta upprepat handlande” och även rymmas inom ”gängse skick och bruk” i 

enlighet med ställningsfullmaktens grunder.66  Särskilt med bakgrund av vad som 

anförts i förhållande till fall I beträffande HD:s syfte att utvidga behörigheten samt 

Bankföreningens yttrande förefaller det mindre troligt att handlandet skulle anses ligga 

inom sedvanan. Enligt min mening måste HD ha grundat sitt avgörande på någonting 

annat än sedvana så som det framställs i den klassiska fullmaktsläran. Om domskälen 

istället tyds i sitt sammanhang, i förening med fall nr I och Bankföreningens yttrande, 

lär bankkundens förtroende även haft betydelse för utgången i detta mål, även om HD 

inte uttryckligen hänvisade till detta beaktande.67 Behörighetens ramar sattes inte utefter 

en etablerad sedvana, utan hänsyn tycks även ha tagits till den befogade tilliten hos 

motparten. Personligen anser jag att en beskrivning som tycks komma tämligen nära 

sanningen beträffande dessa avgöranden är Herres, när denna uttrycker att ”sedvänjan 

som grund för behörighet vid viss ställning kompletteras av denna befogade tillit till 

anställdas besked i skilda frågor”.68 Sammanfattningsvis anser jag att ett mönster kan 

uttydas ur fallen, där huvudmannen binds av en utvidgad behörighet motiverad av de 

angivna särskilda skälen och detta med grund i framförallt tredje mans uppfattning. 

3.3. NJA 2002 s. 244 

3.3.1 On demand-garanti och etablerad sedvana 

I NJA 2002 s. 244 hade en norrman genom olika avtal sålt aktier i ett 

företagskonglomerat till ett svenskt företag. Uppgörelsen skulle delvis finansieras 

genom att dåvarande Gotabanken utfärdade bankgarantier. Vice kontorschef och 

föreståndare för företagsavdelningen på bankkontoret utfärdade två stycken så kallade 

on demand-garantier om 32 respektive 18 miljoner kronor (bankkontorets årliga 

omsättning låg kring ca 250 miljoner). När norrmannen framställde krav på betalning i 

enlighet med garantierna vägrade banken att betala. Banken åberopade bland annat att 

banktjänstemannen hade saknat behörighet för att utfärda garantierna.  

                                                
66 Jfr a.a.s. 148. 
67 Jfr Johannsson, s. 149, Herre, Johnny, Den ställningsfullmäktiges behörighet i Avtalslagen 90 år, 2005, 
s. 135. 
68 Herre, s. 135. 
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Värt att nämna i sammanhanget är on demand-garantiers särskilda karaktär. Till skillnad 

från traditionell borgen är on demand-garantier inte subsidiära till huvudgäldenärens 

primära åtagande och inte heller accessoriskt dennes förpliktelse. Vid en on demand-

garanti kan borgenären istället vända sig direkt till garantigivaren (borgensmannen) 

oberoende av den bakomliggande huvudförpliktelsens giltighet. 69  Garanten kan 

följaktligen inte invända mot betalning även om beneficienten (garantins förmånstagare) 

saknar rätt till betalning hos gäldenären.70  

Bankföreningen avgav ett yttrande även i detta fall. Föreningen nämnde att de tidigare 

yttrandena i förhållandet till 2001-fallen hade relevans även för denna bedömning, men 

menade att de särskilda förhållanden som rådde i detta fall gav anledning till ytterligare 

kommentarer. Bankföreningen fokuserade därefter på att beskriva en etablerad praxis 

som gällde i bankerna beträffade utfärdande av bankgarantier vilket, grundat på interna 

instruktioner, bland annat var att de undertecknades av två tjänstemän med 

firmateckningsrätt eller särskild fullmakt, samt efter särskilda överväganden vad 

beträffar on demand-garantier. Föreningen tog inte direkt ställning till behörigheten och 

uttalade sig inte över huruvida praktiska skäl även i detta fall kunde motivera en 

särskild tillit hos bankkunden, utan nöjde sig med att konstatera att utfärdandet av 

garantierna på flera punkter avvek från den angivna sedvanan. 

HD inledde med att konstatera att banktjänstemannen saknade egen firmateckningsrätt 

samt att han inte hade haft rätt att utfärda garantierna enligt bankens kreditinstruktion. 

Enligt instruktionen hade han rätt att bevilja kredit upp till 100 000 kronor utan säkerhet 

och 500 000 kronor med säkerhet. Beträffande bankgarantier var kontorets limit 2 

miljoner kronor. Vidare diskuterades frågan om behörighet enligt allmän 

ställningsfullmakt. HD redogjorde för avtalslagens bestämmelse och fortsatte med att 

beröra utvidgningen i praxis som inneburit att behörighet ansetts ändamålsenlig trots en 

bristande sedvana. 71  Vidare beskrevs de tidigare bankfallen och särskilt 

Bankföreningens yttrande om den tilltro en kund måste kunna fästa till besked från 

olika tjänstemän. HD påpekade att Bankföreningen i yttrandet till 2002 års fall inte hade 

diskuterat huruvida praktiska skäl motiverade att mottagaren av en garanti kunde lita på 

banktjänstemannens behörighet utan kontroll, och att föreningen däremot hade beskrivit 

                                                
69 Gorton, On demand-garanti, s. 304 f. 
70 Se HD:s tolkning av garantin NJA 2002 s. 244.  
71 HD hänvisade här, jämte doktrin, till NJA 1956 s. 656 samt NJA 1974 s. 706.  
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rutinerna för utfärdande av garantier. Enligt HD gav varken Bankföreningens yttrande 

eller förhörsutsagor (Bankföreningens verkställande direktör och föreningens chefsjurist 

hördes som sakkunniga) stöd för att banken skulle vara bunden av garantierna enligt 

gängse uppfattning i branschen. HD menade att detta fick antas hänga samman med att 

”de praktiska skäl” för ställningsfullmakt som åberopats i tidigare mål inte i samma 

utsträckning gjorde sig gällande när ”en banktjänsteman gör ett åtagande till förmån för 

en beneficient som inte i egenskap av bankkund står i förbindelse med banken”. HD 

hänvisade även till att det inte visats att on demand- eller ordinära bankgarantier varit 

vanligt förekommande förbindelser på ”bankkontor av det slag” där tjänstemannen var 

anställd. Det skulle, enligt HD, inte leda till ”nämnvärda praktiska olägenheter” om, 

åtminstone vid sådana bankkontor där tjänstemannen var anställd, en tjänstemans 

behörighet att lämna dessa förbindelser måste styrkas. HD tillade att förbindelserna i 

detta fall dessutom löd på avsevärda belopp jämte kontorets omsättning. Sammantaget 

innebar det anförda enligt HD att banktjänstemannen inte fick anses ha haft allmän 

ställningsfullmakt att utfärda garantierna. Det ansågs inte heller ha framkommit stöd för 

att banken skulle ha varit bunden genom tolerans- eller kombinationsfullmakt. 

Vad HD i kort tycks säga är att åtgärderna företagna av tjänstemannen låg utanför en 

etablerad sedvana, och det fanns inte några särskilda skäl i likhet med de föregående 

fallen som förordade en mer vidsträckt behörighet. Det fanns enligt Bankföreningen en 

fast etablerade praxis på hur denna sorts garantier skulle handskas med, vilket följde de 

interna instruktionerna, som således då också fick sätta gränserna för behörigheten. Det 

kan här frågas om HD enbart avsåg att sätta tydligare gränser för 2001 års praxis eller 

önskade inskränka tillämpningen av dessa avgöranden.72  

Om domskälen tolkas i ljuset av 2001 års avgöranden och föreningsyttranden, torde 

med praktiska skäl åsyftas de svårigheter som tredje man anses ha att få kännedom om 

bankens interna beslutsrutiner samt betydelsen för bankverksamhetens behöriga gång att 

enskilda tjänstemän i vissa fall kan träffa bindande överenskommelser med tredje 

man.73 Som diskuterats ovan skulle en strikt syn på behörigheten innebära att bankens 

motpart måste styrka att behörighet föreligger. Enligt HD skulle detta däremot inte leda 

till nämnvärda praktiska olägenheter under de förhållanden som det var fråga om i detta 

                                                
72 Jfr Gorton, On demand-garanti, s. 316 och Johansson, s. 143. 
73 Jfr Nerep, Erik, Ställningsfullmakt, behörighet och befogenhet i bankvärlden. Tre oförenliga HD-
avgöranden, Festskrift till Lars Gorton, 2006, s. 420. 



 
 

 

 
 

31 

fall. HD hänvisade här till flera omständigheter, vars relevans för avgörandet emellertid 

har ifrågasatts på flera håll.   

Till att börja med tycks HD ha gjort skillnad på om motparten till banken skulle vara en 

beneficient istället för en bankkund. Detta har blivit starkt kritiserat av Herre och Nerep. 

En bankkund ansågs skyddsvärd i 2001 års fall med hänsyn till de svårigheter denna har 

att få kännedom om den interna beslutsfördelning som gäller inom en bank. Skulle då 

en beneficient ha större möjligheter att få kännedom om detta? Förmodligen inte. Herre 

anför att det snarast skulle vara bankkunden, med en pågående relation till banken, som 

har bättre insyn, om över huvud taget tredje mans position ska tillsätta relevans i 

frågan. 74  En beneficient skulle, enligt Herre och Nerep, rentav ha större, eller 

åtminstone minst lika stort, behov att kunna fästa tillit till tjänstemannens behörighet.75 

Om man ser till de ursprungliga skälen för en utvidgad behörighet, så borde 

insynssvårigheterna och inverkan på verksamhetens behöriga gång vara desamma vare 

sig tredje man är kund eller beneficient. Däremot kan det finnas andra skäl till att göra 

en åtskillnad, vilket kommer diskuteras ytterligare i ett senare kapitel.76 

Typen av åtagande skulle däremot kunna ha betydelse för hur pass vanlig transaktionen 

är i verksamheten, vilket för oss till HD:s nästa argument. HD menade att det inte skulle 

leda till nämnvärt praktiska olägenheter om behörighet måste styrkas vid förbindelser 

som inte är vanligt förekommande (på den sorts bankkontor som det var fråga om). 

Rimligtvis skulle det inte påverka nämnvärt på ”bankrörelsens behöriga gång” ifall det 

endast mycket sällan blev aktuellt med undersökningar från motpartens sida.77 HD 

knyter dock detta argument till ett bankkontor, vilket kan tyckas anmärkningsvärt. Detta 

ställer följaktligen krav på motparten att vara insatt i hur vanligt ett visst åtagande är 

just vid det kontoret som denne har kontakt med. 78  Det kan över huvud taget 

ifrågasättas om ställningsfullmaktbedömningen bör knytas till en sorts kund och ett 

sorts bankkontor.79 Att HD även satte relevans till garantiernas belopp jämfört med just 

det kontorets omsättning kan kritiseras ur samma aspekt. Nerep anser att en bank ska 

ses utifrån det kollektiv av kontor som den utgör, inte de enskilda bankkontoren. 

                                                
74 Herre, s. 136. 
75 Herre, s. 136 och Nerep, s. 421. 
76 Se kapitel 5.3. 
77 Jfr Herre, s. 137 
78 Johansson, s. 150 och Herre, s. 137 
79 Gorton, On demand-garanti, s. 316. 
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Banken ska betraktas som en enhet och det enskilda kontorets omsättning borde, enligt 

honom, helt sakna betydelse för frågan om behörighet.80 Resonemanget som HD för 

skulle innebära att en motpart även måste sätta sig in i ett bankkontors omsättning för 

att konstatera hur stor betydelse en viss transaktion skulle ha för kontoret. 81 

Omständigheterna som HD lägger vikt vid gör det tämligen oklart för en enskild i 

vilken situation som dennes befogade tillit blir avgörande kontra situationen där krav 

ställs på att styrka behörigheten. Denna osäkerhet beträffande en eventuell 

undersökningsplikt skulle kunna medföra att personer ändå regelmässigt känner sig 

tvungna att dokumentera behörigheten, vilket skulle generera just den sortens 

”olägenheter” som HD syftat till att undvika.82  

3.3.2 Hur förhåller sig avgörandet till de tidigare bankfallen? 

En essentiell fråga för fortsättningen av denna uppsats är hur avgörandet passar in i 

mönstret som kunde uttydas ur de tidigare bankfallen. Å ena sidan kan fallet ses som 

enbart en fortsättning av tidigare praxis, där HD med detta fall lägger ut tydligare 

riktlinjer för när en utvidgad behörighet kan anses befogad eller inte. Å andra sidan kan 

utgången tolkas som att HD önskar begränsa verkningarna av 2001 års fall, genom att 

förtydliga avgörandenas undantagskaraktär. På sätt och vis kan HD i viss mån sägas 

återgå till grunderna för ställningsfullmakt med sedvana som ”yttersta gräns” för 

behörigheten i 2002 års fall. Detta skulle kunna tolkas som ett betonande av att det är 

dessa grunder som gäller i första hand även vid bankverksamhet, även om det i 

undantagsfall kan finnas skäl för att göra en annan bedömning såsom i 2001-fallen. 

Även om så skulle vara fallet, kan tyngden i HD:s argument för att 2002 års fall skulle 

skilja sig från 2001-fallen ifrågasättas, så som åskådliggjorts ovan. Jämförelsevis är 

utlåtandena i 2001-fallen dessutom så generellt utformade att de förefaller som 

allmängiltiga, medan de anförda omständigheterna i 2002 års fall är mer anknutna till 

den specifika situationen, så att snarare det senare fallet framstår som ett undantag i 

sammanhanget. Samtidigt, om HD inte hade som syfte att begränsa utan snarare att 

förtydliga tidigare praxis, varför inte följa de tidigare domskälen och argumentera för att 

åtagandet var av sådan ”betydelse från ekonomisk och principiell synpunkt” att det fick 

anses ligga utanför behörigheten? De anförda omständigheterna om hur vanligt 

                                                
80 Nerep, s. 416 f. Se även Herre, s. 138. 
81 Herre, s. 137. 
82 Jfr Herre, s. 137f. 
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förekommande åtagandet var och dess betydelse för kontorets omsättning skulle 

rimligen kunna ligga till stöd för ett sådant resonemang.  

Många av de ovan hänvisade författarna har brottats med frågan om vilken vägledning 

som kan dras från denna praxis. Samtidigt poängteras också på många håll att 

ställningsfullmaktsläran till stor del består av kasuistiska bedömningar, vilket kan göra 

det mindre lämpligt att dra för generella slutsatser av enstaka fall.83 Följaktligen är det 

svårt att lägga fram några klara besked om vilken vägledning som praxis ger. Även om 

2002 års fall skulle kunna ses som en begränsning av det budskap som kan urskiljas av 

2001-fallen, så är denna begränsning enligt mig inte tydlig nog för att avgörandet skulle 

utgöra hinder för att i framtiden använda fallen som stöd för en utvidgad behörighet, 

även om det är påtagligt att finns gränser för hur långt behörigheten kan utvidgas. I 

samband med diskussionen kring domarnas koppling till bankers samhällsansvar 

kommer en alternativ förklaring till avvikelsen i 2002 års fall att beskrivas. 

4. Nybildande praxis? 

4.1. Befogad tillit och sanktionsmoment 

Utifrån analysen av 2001 års fall skulle HD ha godtagit en behörighet med grund i 

tredje mans intryck. Både vid tolerans- och kombinationsfullmakt har brister i sedvanan 

inte hindrat att bundenhet uppstår, utan behörighet har istället grundats på just tredje 

mans befogade tillit. Utifrån denna praxis behöver resonemanget i bankfallen inte 

nödvändigtvis vara särskilt nydanande jämfört med de etablerade formerna av 

ställningsfullmakt, men det finns vissa omständigheter som skiljer fallen åt. 

Även om det varit svårt att fastställa några direkta riktlinjer för vad som kan föranleda 

behörighet vid brist på en klar sedvana (särskilt vad beträffar kombinationsfullmakt), så 

har den befogade tilliten varit ett grundläggande kriterium för bundenhet och 

behörighetens ramar vid både tolerans- och kombinationsfullmakt. Utöver detta har, 

som redovisats ovan, även ett sanktionselement diskuterats inom doktrinen som ett 

kännetecken för när bundenhet kan uppstå. Diskussionen har kretsat kring att 

                                                
83 Se Dotevall, Rolf, Ställningsfullmaktens utveckling, SvJT 2003 s. 639, Gorton, On demand-garanti, s. 
316 f., Johansson, s. 143 och 151. 
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huvudmannen kan klandras för att denne på något sätt föranlett att ett befogat intryck av 

behörighet uppstått hos tredje man. Åtminstone har de omständigheter som framkallat 

det befogade intrycket kunnat härledas till huvudmannen. I vissa fall har anknytningen 

till huvudmannens beteende varit svårare att uttyda, som i NJA 1974 s. 706 där 

huvudmannen ansågs ha möjliggjort mellanmannens beteende med tredje mans 

befogade intryck som följd. Sanktionselementet har inneburit att ett visst aktivitetskrav 

ställs på huvudmannen. Denna måste se till att förhindra att ett befogat intryck av 

behörighet uppstår, och sanktioneras således med bundenhet vid underlåtenhet att göra 

så.  

Den befogade tilliten hos tredje man är ett väsentligt moment även i bankfallen. Den 

utvidgade behörigheten motiverades av dels rent praktiska skäl för bankens 

verksamhetsgång, dels även av svårigheterna för tredje man att inse vilken behörighet 

som gällde enligt de interna instruktionerna. Så som HD uttryckte sig, bör tredje man 

kunna förlita sig på en tjänstemans besked då några andra gränser för behörigheten inte 

är synliga. Behörighetsgränsen sätts således utefter tredje mans uppfattning, men inte i 

vilken utsträckning som helst, då HD satte en gräns vid rättshandlingar av viss särskild 

betydelse från ekonomisk eller principiell synpunkt.  

Däremot kan huvudmannen svårligen sägas ha orsakat tredje mans befogade intryck i 

bankfallen. HD härledde den utvidgade behörigheten från tredje mans svårigheter att 

känna till behörighetens gränser med bankens uppbyggnad av mångfacetterade 

behörighetsfördelningar som bestämdes utifrån interna instruktioner. Visst är det 

banken, alltså huvudmannen, som skapat den organisation som genererat denna 

situation som enligt HD motiverar en utvidgad behörighet, men det ligger inte något 

klander i huvudmannens utformning av organisationen. Avgörandet i NJA 1974 s. 706 

visade på att huvudmannen inte behöver ha en direkt koppling till mellanmannens 

beteende eller tredje mans intryck för att anses bunden till rättshandlingen. Avgörandet 

byggde således också på huvudmannens organisation av verksamheten, och inte på 

huvudmannens egna handlande. Däremot hade organisationen i detta fall lidit av brister 

som kunde sägas bero på huvudmannens skötsel av verksamheten, och eftersom 

bristerna möjliggjort mellanmannens beteende (som skapat det befogade intrycket) 

kunde huvudmannen klandras för detta. Detta utgjorde således tillräckliga skäl för att 
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denne skulle stå risken. På detta vis kan huvudmannen sägas ha orsakat det befogade 

intrycket i den meningen att denne kunde klandras för det. 

I jämförelse med tidigare praxis skulle huvudmannen i bankfallen behöva klandras för 

den situation som uppstått för att bundenhet som sanktion ska slå till. Det är dock oklart 

på vilket sätt banken kan anses ha agerat oaktsamt. Banken kan svårligen sägas ha 

brustit i sina förehavanden genom att inte öppet stadga varje befattningshavares 

behörigheter och befogenheter, eller att ha utformat en alltför stor eller komplicerad 

organisation. Tvärtom påtalades behovet av att överenskommelser i vissa fall bör kunna 

fattas av enskilda tjänstemän. Enligt min mening motiveras inte huvudmannens 

bundenhet av ett sanktionerande på samma sätt som i tidigare praxis. Banken kan inte 

sägas ha orsakat tredje mans intryck i någon direkt mening, och inte heller genom 

oaktsamhet ha föranlett tredje mans uppfattning på det sätt som diskuterats ovan. Det 

synes ha räckt med att tredje man fått sin uppfattning på grund av att huvudmannen har 

organiserat verksamheten på ett visst sätt. Bankfallen avviker således från tidigare 

praxis, eftersom tredje mans befogade intryck tycks fungera ensamt som 

behörighetsgrund. Huruvida detta kan sägas vara fallet kommer diskuteras mer i det 

följande.  

En ytterligare skillnad mot den speciella ställningsfullmakten är motiveringarnas 

generella karaktär i bankfallen. I de fall som har ansetts som grundläggande för 

tolerans- och kombinationsfullmaktens utveckling har de åberopade skälen för 

behörighet och bundenhet hänfört sig till ett partsbruk. Medan behörighetsgränserna för 

den allmänna fullmakten grundas i sedvana, ”ett allmänt spritt skick och bruk”, så 

baseras den speciella ställningsfullmakten snarare på bruket mellan de aktuella parterna. 

Man anser att behörighet ska anses föreligga i det enskilda fallet med hänsyn till 

händelseförloppet, mellanmannens specifika beteende, huvudmannens underlåtenhet 

eller oaktsamhet etc. I bankfallen utgår resonemangen närmast från hur banker generellt 

sett sköter sin verksamhet och hur detta generellt sett uppfattas av utomstående. Detta 

skulle kunna hänga ihop med faktumet att kopplingen till huvudmannens handlande är 

mycket svag i fallen. Om motiveringarna hade innefattat ett klandrande av banken för 

detta, skulle detta innebära att hela bankrörelsen som sådan dömdes ut, vilket 

förmodligen inte hade varit i domstolens intresse. 
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Vid refererande till bankfallen påträffas det både formuleringar som antyder att de ska 

ses som exempel av en allmän ställningsfullmakt (där tjänstemännen hade behörighet 

”enligt sedvana”), eller att målen avgjorts med stöd av kombinationsfullmakt.84 Enligt 

min mening, är anledningen till den splittrade behandlingen av bankfallen att de inte 

passar in något av de fack som tidigare presenterats inom fullmaktsläran. Som anförts 

tidigare har inte behörighet grundats på en etablerad sedvana. Här ovan framgår att 

fallen inte heller passar in i mönstret för tolerans- eller kombinationsfullmakt. 

Bankfallen kan således anses utgöra en nybildning av ställningsfullmakten. 

4.2. Organisationsrisk 

Bankfallens säregenhet karaktäriseras av den svaga kopplingen till huvudmannens 

agerande. I tidigare praxis där behörighet godtagits utan stöd av sedvana har detta 

baserats på parternas specifika beteende, och särskilt huvudmannens oaktsamhet.  När 

någon direkt koppling till huvudmannen inte kan hittas i motiveringen i bankfallen 

tycks bundenheten grundas uteslutande på tredje mans befogade intryck, vilket hänförs 

till organisationen av verksamheten. Detta ger intrycket av att om en huvudman 

utformar en verksamhet på visst sätt står den en risk att bindas genom mellanmän som 

agerar inom denna, vilket i doktrinen har formulerats som att huvudmän kan bära en 

”organisationsrisk”. Det är i synnerhet Dotevall som anfört att det får anses följa av 

2001 års avgöranden att ”en person som har ansvar för något område i 

näringsverksamhet, t.ex. en chef för ett lokalkontor, också har en långtgående 

behörighet att binda huvudmannen. Det förtroende en person med denna ställning 

skapar hos tredje man att han kan binda huvudmannen inom det område han ger intryck 

att ansvara för, gör det överflödigt för tredje man att undersöka om det föreligger några 

interna direktiv som begränsar fullmakten. […] Det är den bild som verksamheten ger 

och det förtroende som därigenom skapas som tredje man kan förlita sig på. Det 

förtroende som organisationen av verksamheten skapar hos tredje man skyddas alltså. 

Ett bolag bär med andra ord en organisationsrisk”.85  

                                                
84 Se Johansson, Lennart, s.148, Dotevall, Rolf, Två rättsfall, s. 106, HD:s uttalande i NJA 2013 s. 659 
och även Stockholms tingsrätt i T 5952-09. 
85 Dotevall, Rolf, Något om ställningsfullmaktens utveckling, SvJT 2003 s. 640, Grönfors/Dotevall, 
Avtalslagen, s. 144. Jfr dock med tidigare upplaga, Grönfors, Avtalslagen, En kommentar, 1995. Se även 
Ramberg, Christina, HD:s moderna fullmaktslära, JT 2013/14 s. 406. 
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Dotevalls uppfattning har fått genomslag hos juridiska ombud och i underrätterna. HD 

har nyligen beviljat prövningstillstånd (T 1310-12) i ett fall om ställningsfullmakt och 

behörighet för en divisionschef samt tidigare vd att ingå ett förlikningsavtal. Som skäl 

för prövningstillstånd har tredje mans ombud med hänvisning till bankfallen anfört att 

det saknas vägledning inom andra delar av näringslivet för vilken behörighet tjänstemän 

i högre chefspositioner kan anses ha. I begäran om prövningstillstånd har även anförts 

att det finns behov av vägledning för i vilken utsträckning ett bolag kan få stå risken för 

tredje mans förlitan till en anställds behörighet ”till följd av underlåtenhet hos bolaget 

att organisera verksamheten på ett sådant sätt att utrymme för misstag begränsas”. 

Beträffande behörigheten har bland annat åberopats ett rättsutlåtande av professor Erik 

Nerep, där denne finner divisionschefen som behörig med grund i hur ”vanligt 

förekommande” det är att en mellanchef ”anses ha behörighet att träffa uppgörelse av 

aktuella slag under rådande omständigheter”.86 De anförda argumenten har en tydlig 

anknytning till bankfallen och de skäl som anförts för behörighet där. Utan att gå in på 

detaljer i målen kan nämnas att tingsrätten ansåg att behörighet förelåg med stöd i 

kombinationsfullmakt,87 medan hovrätten tog fasta på att en kombinationsfullmakt 

uppstår genom huvudmannens agerande. Det fanns inte någon sådan koppling till 

huvudmannen i form av kännedom eller försumlig okunskap (jfr NJA 1974 s. 706) om 

mellanmannens beteende att huvudmannen kunde anses ha gett upphov till det befogade 

intrycket av behörighet.88 

I ett annat fall om ställningsfullmakt har behörighet godtagits i underrätterna 

(Stockholms tingsrätt T 5952-09 och Svea Hovrätt T 6332-12) för 

verksamhetsansvariga tandläkare som ingått avtal om marknadsföringstjänster med ett 

nummerupplysningsföretag över telefon. Både tingsrätt och hovrätt baserade sin 

bedömning på att en kombinationsfullmakt kan grundas på att huvudmannen ”brustit i 

sin organisation”.89 Tingsrätten tog stöd i en direkt hänvisning till bankfallen och 

Dotevalls citerade uttalande om organisationsrisk, och bedömde att huvudmannen bort 

inse att tredje man haft anledning att räkna med att behörighet förelegat (utifrån bland 

annat de oklara ansvarsförhållandena i verksamheten). Hovrätten tog inte upp 

bankfallen, utan grundade avgörandet på att huvudmannen ”bort inse att bolagets 
                                                
86 Protokoll vid tillståndsprövning, 2012-12-11, mål T 1310-12, samt Skånska Trähus AB:s Överklagande 
och ansökan om prövningstillstånd.  
87 Stockholms tingsrätt mål T 10812-09. 
88 Svea Hovrätt mål T 9489-10. 
89 Jfr NJA 1974 s. 706 och diskussionen ovan. 
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organisation kunnat ge tredje man en välgrundad uppfattning” om att behörighet 

förelegat. De omständigheter som hovrätten anförde var att det framstod på bolagets 

hemsida som att de enskilda verksamhetsansvariga hade ett stort ansvar och att 

organisationen för marknadsföring sedan en tid tillbaka hade ändrats till att skötas 

centralt. Enligt ovan förda diskussion framstår det för mig som tveksamt att 

huvudmannen bör bindas av tredje mans uppfattning utan ett tyngre stöd för brister i 

organisationen i likhet med den försummelse som det var fråga om i NJA 1974 s. 706, 

om det är den enda ”kopplingen” till huvudmannen.  

I ett tredje fall som nyligen avgjordes av HD beträffande ställningsfullmakt inom 

resebranschen (NJA 2013 s. 659) drogs inte några paralleller till bankfallen som kan ge 

direkt vägledning för hur prejudikaten ska tolkas. HD vidhöll som en princip 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”.90 Som diskuterats 

tidigare, ska huvudmannen således ha gett upphov till tredje mans befogade tillit, men 

det framgår inte av målet vad som krävs för att denne ska anses ha skapat tredje mans 

uppfattning, och om det skulle räcka med att huvudmannen har organiserat 

verksamheten på ett visst sätt för att denne också ska bindas till uppfattningen. Ramberg 

som kommenterat fallet menar emellertid att HD har inspirerats av Dotevalls 

organisationsrisk, och att NJA 2013 s. 659 bygger vidare på bankfallen.91 I frågan om 

huruvida tredje man kan anses hysa en befogad tillit förefaller HD i vilket fall ha tagit 

ledning av bankfallen och särskilt NJA 2002 s. 244. Hänsyn skulle enligt HD tas till 

vilket slags avtal det rör sig om, vilken verksamhet det gäller, hur vanligt 

förekommande avtalstypen är och vilka åtaganden avtalet innebär, vilket var 

omständigheter som diskuterades i NJA 2002 s. 244.  

Dotevalls teori om organisationsrisk har således fått genomslag i praxis, men det är 

fortfarande oklart vad som kan anses gälla. Som uttryckt ovan finns det ett behov av 

vägledning i denna fråga och det ska bli intressant att se hur HD kommer att resonera i 

den kommande prövningen i målet T 1310-12. Enligt min mening torde inte behörighet 

kunna grundas på enbart organisationen av verksamheten utan en starkare koppling till 

huvudmannen, genom exempelvis dennes försummelse. Att behörighet däremot kunde 

motiveras i bankfallen med hänvisning till organisationen som sådan anser jag följa av 
                                                
90 Jfr NJA 1985 s. 717.  
91 Ramberg, HD:s moderna fullmaktslära, s. 409 f. 
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andra omständigheter som grundar i bankers särskilda position som huvudman, vilket 

kommer att diskuteras i det följande.  

5. Bankers särskilda ansvar 

5.1. Grunder för ett samhällsansvar 

De flesta banker drivs i form av ett aktiebolag, där det huvudsakliga målet för 

verksamheten i regel är att maximera aktieägarvärdet.92 Banker har dock en särpräglad 

ställning i samhället som skiljer dem från många andra bolag, och som också kan 

motivera att andra samhällsrelaterade krav ställs på dess verksamhet. 93  Vad som 

särskiljer banker är karaktären av verksamheten som drivs, då många delar av denna är 

av grundläggande betydelse för ett fungerande samhälle. 94  Exempelvis hör 

kapitalallokering och betalningsförmedling till bankers huvuduppgifter. 95 

Kapitalallokering är en central del i samhällsekonomin, och bankernas finansiering är 

av avgörande betydelse för hushåll och mindre företag. 96  Ett välfungerande 

betalningssystem är likaså av stor vikt för samhället i stort såväl som för enskilda 

personer. I dagens läge är tillgången till ett betalningssystem i stort sett en förutsättning 

för att kunna hantera sin privatekonomi på ett rationellt sett. 97 Det finansiella systemet 

kan sägas utgöra en del av samhällets infrastruktur, och vara lika viktigt för 

samhällsekonomin som t.ex. vägnätet. 98  Aktörer som banker får följaktligen en 

nyckelroll i samhället och det är av stor vikt att bankernas verksamhet fungerar smidigt 

och effektivt. Bankrörelsen har följaktligen reglerats till stora delar av staten. Genom en 

omfattande reglering av verksamheten önskar lagstiftaren att upprätthålla stabila och 

sunda banker, vilket i sin tur ska säkerställa ett förtroende för bankerna hos 

allmänheten. Medborgarnas förtroende för individuella banker såväl som för 

                                                
92 Se 3:3 aktiebolagslagen 
93 Fernkvist, Jan, Bankers samhällsansvar – Ett rättsligt perspektiv, JT 2002/03 s. 282. 
94 SOU 2000:11 s. 65 ff., Fernkvist, s. 280 f., Roos, Gertrud, Behövs en bankavtalslag, Ny Juridik 3:02, s. 
24.  
95 Prop. 2002/03:139 s. 157 
96 Prop. 2002/03:139 s. 156, SOU 2000:11 s. 183 ff. Se särskilt Lundgren, Nils, Den finansiella sektorns 
samhällsekonomiska betydelse, bilaga 2, SOU 2000:11, s. 25 f. 
97 SOU 2000:11 s. 151 ff., Lundgren, s. 49, Roos, s. 24, Fernkvist s. 281 f.  
98 Prop. 2002/03:139 s. 172, SOU 2000:11 s. 23 
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banksystemet i stort är en grundbult i bankrörelsen då medborgarna måste anförtro 

bankerna med sitt kapital för att verksamheten ska fungera.99  

Den särpräglade ställningen har medfört en diskussion om att banker även kan bära ett 

särskilt ansvar gentemot allmänheten som privata subjekt annars inte gör. Walberg 

menade redan 1974 att bankernas samhällsansvar kom till uttryck i dåvarande 

banklagstiftning. Enligt Walberg markerades bankernas ställning såsom allmännyttiga 

organ indirekt i lagstiftningen men även genom dess uppgifter av närmast 

offentligrättslig natur.100 Även Lehrberg har anfört att bankernas särskilda roll medför 

att de kan anses stå närmare en offentlig position i samhället. Bankernas kundrelation är 

speciell i flera avseenden, dels på grund av bankernas överlägsna ställning och dels med 

hänvisning till den halvoffentliga status som de har i samhället. Lehrberg menar att 

kunderna ofta är helt utelämnade till bankernas kunskapsövertag och att bankerna i stor 

mån utnyttjar sin dominerande ställning genom att ensidigt utforma avtal och bestämma 

villkoren för de rättshandlingar som ingås. Denna obalans påminner om relationen till 

myndigheter och gör att kunderna ofta förväntar sig en viss behandling och vägledning 

från bankernas anställda. Som Lehrberg uttrycker så medför tjänstemännens höga 

anseende att ”kunderna tror på vad banktjänstemännen säger och dessa förväntar sig 

också att bli trodda”. Bankernas överlägsna ställning skapar således ett särskilt 

skyddsbehov för kunderna, vilket bör tillgodoses i bankrelaterad lagstiftning, men även 

i andra civilrättsliga regler.101 Kleineman har ur ett skadeståndsrättsligt perspektiv 

diskuterat ett särskilt kreditgivaransvar för banker och uttalat att analogier kan tänkas 

dras till de bedömningar som görs beträffande offentliga rättssubjekts ansvar.102 Vid 

jämförelser med myndigheter kan påpekas att det förvisso inte en rättighet att vara 

bankkund. Kunden kan välja mellan olika banker och vid missnöje alltid vända sig till 

en annan bank. De skäl som anförts för ett särskilt ansvar hänför sig dock till 

bankväsendet som sådant och samma struktur återkommer med största sannolikhet 

oavsett val av bank. I och med att det i princip krävs tillgång till bankernas tjänster för 

att upprätthålla ett normalt fungerande liv i dagens samhälle står individer i ett indirekt 

beroende till bankerna.  

                                                
99 Prop. 2002/03:139 s. 184, SOU 2000:11 s. 264 ff., Fernkvist s 285, Roos s. 25 ff.  
100 Walberg, Sten, Om banklagar och andra normer, SvJT 1974 s. 180 ff. 
101 Lehrberg, s. 71 ff.  
102 Kleineman, Jan, Lender Liability – skadeståndsrättsligt perspektiv på 1900-talets finansiella kris, JT 
1992/93 s. 313. 
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5.2. Bankers ansvar ur ett rättsligt perspektiv 

Det särskilda samhällsansvaret som kan åkomma banker är svårdefinierat, och kan i sig 

inte gärna sägas medföra några specifika rättigheter eller skyldigheter. Däremot finns 

det regleringar inom bankväsendet som kan kopplas till samhällsrelaterade hänsyn eller 

skydd för enskilda. Befintliga regler ger en närmare antydan om bankansvarets innehåll 

och definition. I motiven bakom vissa regleringar kan det även identifieras en 

argumentation snarlik den som anfördes i bankfallen, vilket jag återkommer till i 

kommande kapitel. Att bankers ansvar skulle kunna sträcka sig utanför de reglerade 

områdena har även åskådliggjorts i praxis där HD i vissa fall har tenderat till att ålägga 

finansiella institut strängare krav.  

Lagen om bank- och finansieringsrörelse (BFL) innehåller övergripande bestämmelser 

om kreditinstituts rörelse med syfte att skapa solida institut, som vid överträdelse kan 

leda till sanktioner från Finansinspektionen. 103  I 6 kap 4 § har det införts en 

bestämmelse med syfte att just upprätthålla förtroendet för marknaden genom krav på 

institutens kvalitetsnivå. Rörelsen ska drivas på ett sätt som är sunt, och med detta har 

lagstiftaren åsyftat att ålägga bankerna att hålla en minimistandard på verksamheten, 

med hänsyn särskilt till bankernas starkare ställning gentemot enskilda kunder. Det är 

främst privatpersoner och små och medelstora företag i egenskap av insättare och 

användare av finansiella tjänster som ska skyddas. Alla situationer som rör förhållandet 

mellan banken och dess kunder där banken otillbörligt utnyttjar sin ställning eller där 

förtroendet i övrigt kan skadas är av relevans. Särskilt framhålls situationer och frågor 

som uppkommer i det dagliga bankarbetet, då allmänhetens förtroende påverkas mest 

inom det området.104  

En annan bestämmelse som kan vara värd att nämna är 6 kap 3 § BFL. Enligt 

bestämmelsen ska ett kreditinstituts rörelse organiseras så att dess struktur och rörelse 

kan överblickas. Ett kreditinstituts rörelse kan vara så komplex att det är svårt att få en 

korrekt bild av rörelsen för såväl externa personer som rörelsens egna ledning och 

ägare. Med bestämmelsen åsyftas främst att rörelsens ställning ska vara överblickbar för 

Finansinspektionen och Riksbanken såväl som för externa intressenter. Enligt 

förarbetena finns det emellertid flera skäl till att hålla instituten genomlysbara i juridisk 

                                                
103 Prop. 2002/03:139 s. 529 f.  
104 A.a.s. 283 f.  
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och faktisk struktur. Bland annat påpekas att en god transparens är positivt för 

konsumenternas möjlighet att fatta rationella val av varor och tjänster.105 Även om 

bestämmelsen inte kan sättas i direkt relation till den enskilda kundens möjligheter att få 

insyn i organisationen så visar regleringen på hur det ställs krav på banker som sällan 

återfinns för andra aktörer och detta på grund av den svåröverskådliga struktur som ofta 

finns inom bankerna. Bankerna har en så mångfacetterad verksamhet att de ofta blir 

organisatoriskt och juridiskt mer komplexa, med många nivåer och hierarkier.106 

Ett grundläggande syfte med regleringen av bankverksamhet är som ovan nämnts att 

främja ett gott förtroende för bankerna hos allmänheten. En central del i detta är ett 

fungerande skydd för enskilda och andra skyddsvärda parter som mindre företag.107 

Man har dock ansett att ett konsumentskydd inte bör medföra någon särreglering så 

länge inte dessa hänsyn kan anses unika för det finansiella området.108 Konsumenters 

intressen bör i övrigt tas tillvara på i det allmänna regelverket.109 Vissa delar av 

bankrörelsen har dock reglerats specifikt i konsumenters intresse. Ett rådgivaransvar har 

varit särskilt diskuterat i förhållande till bankers ansvar, och nu har detta också blivit 

särreglerat i lagen om finansiell rådgivning till konsumenter (RådgivningsL). Bankerna 

tillhandahåller ett antal finansiella tjänster som konsumenter utnyttjar. Dessa tjänster 

kräver vanligtvis en viss kunskap eller kompetens som enskilda hushåll inte har, vilket 

följaktligen har skapat ett behov av ekonomisk rådgivning. Tillhandahållandet av 

tjänsten sker emellertid ofta parallellt med att rådgivning ges beträffande den, vilket kan 

leda till intressekonflikter hos banken.110 Denna problematik kan uppkomma även i 

andra situationer än de som omfattas i lagen, som t.ex. vid råd om finansiering eller om 

skatterättsliga konsekvenser av en affärstransaktion etc.111 Jämfört med andra aktörer 

som sysslar med konsultverksamhet, som mäklare, advokater och revisorer, har banker 

ansetts ha ett ansvarsunderskott samtidigt som de har ett förtroendeöverskott. 112 

                                                
105 A.a.s. 276 f.  
106 Jfr a.a.s. 295. 
107 A.a.s. 202 ff. Jfr indelningen av professionella och icke-professionella kunder i lagen om 
värdepappersmarknaden. 
108 Exempel på särregleringar som kan vara aktuella för konsumenter är lagen om 
värdepappersmarknaden, lagen om betaltjänster, och lagen om finansiell rådgivning till konsumenter.  
109 Prop. 2002/03:139 s 156 och 183 ff.  
110 Prop. 2000/ 01:135 s 47 ff., Prop. 2002/03:133 s. 7 ff. Fernkvist, s. 285, Gorton, Lars, Finansiella 
institutioners rådgivningsansvar – kommentarer i anslutning till nyare litteratur i JT 1998/99 s. 310 
111 Jfr Uppsala universitets juridiska fakultetsnämnds önskan om ett bredare tillämpningsområde för lagen 
i prop. 2002/03:133 s. 13, samt Kleineman, Lender Liability, s. 290.  
112 Pålsson, Anne-Marie, Samuelsson, Per, Banks ansvar för ekonomisk rådgivning, SvJT 1999 s. 540 ff. 
Se även Kleineman, Lender Liability, s. 290.  
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Eftersom bankernas roll i samhällsekonomin är förbunden med en hög grad av tillit 

hyser en kund vanligtvis ett stort förtroende för de råd och synpunkter som lämnas i 

olika angelägenheter.113 För kundens del är denna tillit rimligtvis inte begränsad till 

rådgivningslagens tillämpningsområde.  

Av de åtskilliga situationer där ett bankansvar skulle kunna göras aktuellt utifrån 

ovanstående beaktanden har endast en bråkdel reglerats uttryckligen. Kleineman har 

diskuterat bankers och andra kreditinstituts ansvar utifrån ett skadeståndsrättsligt 

kreditgivaransvar, som kreditgivare kan komma att åläggas för att ha eftersatt 

kontraktuella förpliktelser eller även kvasikontraktuella lojalitetsplikter. 

Kreditgivaransvaret i denna mening är inte begränsat till endast rådgivning i dess rena 

form, utan avser ansvar gentemot låntagare, presumtiva låntagare, leverantörer, andra 

kreditgivare, och tredje män som förlitat sig på kreditgivares förfaranden.114 Ansvaret 

kan, enligt Kleineman, komma att innefatta särskilda krav på lojalitet, upplysningsplikt 

och särskild omsorg för sina kunder.115 Som grund för detta har Kleineman bland annat 

anfört bankernas förtroendeställning.116 För professionsutövare generellt kan det finnas 

anledning att se strängt på en informationsförmedlares ansvar om någon med fog sätter 

sin tillit till denne. Professionsutövares beteende i detta sammanhang kan vara relevant 

även i andra former av avtalsslut än vid rådgivaruppdrag, och Kleineman har i detta 

avseende hänvisat till just diskussionen om toleransfullmakter.117 

Bankernas verksamhet är så mångfacetterad att ett ansvar i rättslig mening skulle korsa 

flera av de traditionella rättsområdena och svårligen kunna kategoriseras in i ett.118 I 

relationen mellan bank och kund kan flera skilda frågor av rättslig karaktär aktualiseras 

beroende på i vilken funktion banken agerar, vilken sorts tjänst det är fråga om och 

förhållandena i övrigt i det enskilda fallet. Befintliga regleringar och ovan nämnda 

artiklar behandlar bankansvar i varierande sammanhang och med olika utgångspunkter, 

men i samtliga återkommer frågor om omsorgsplikt, informationsplikt och 

                                                
113 Pålsson/Samuelssons, s. 540. 
114 Kleineman, Lender Liability, s. 290 ff. Se även Kleineman, Rådgivares informationsansvar – en 
probleminventering, SvJT 1998 s. 185-211, Sanktionsmedel mot vårdslösa banker och andra 
professionella kreditgivare, JT 1994/95 s. 324-243, och Kreditgivaransvaret – Professionsansvar under 
utveckling, JT 1993/94 s. 172-184. 
115 Kleineman, Kreditgivaransvaret, s. 173. 
116 Kleineman, Lender Liability, s. 290 ff. 
117 Kleineman, Rådgivares informationsansvar, s.187.  
118 Kleineman, Kreditgivaransvaret, s. 172, Gorton, Rådgivningsansvar, s. 311 ff.  
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lojalitetsplikt.119  En central utgångspunkt för ansvaret är bankernas förtroendeställning. 

På flera rättsområden kan dessa frågor vara svåra att reglera, och kanske måste inte 

ansvaret nödvändigtvis regleras för att få genomslagskraft. Vad gäller specifika 

konsumenthänsyn kan dessa ofta tillvaratas i det allmänna regelverket. Även i övrigt 

kan tänkas att bankers särskilda ansvar kan få en egen rättslig betydelse inom ramen för 

de befintliga civilrättsliga reglerna om avtalsbundenhet, behörighet, skadestånd etc. I 

viss mån synes detta redan ha skett då banker har ålagts högre krav eller en särskild 

aktsamhetsstandard i praxis i olika sammanhang enligt följande.  

En kreditgivares lojalitetsplikt mot borgensman120 fastlades i NJA 1992 s. 351 där HD 

ansåg att ”större anspråk kan ställas på banker och andra institutionella kreditgivare än 

på enskilda borgenärer” vad beträffar en borgenärs principiella skyldighet att beakta att 

borgensmannens regressrätt inte går förlorad. Vid dröjsmål med en utbetalning ålades 

en bank, utöver dröjsmålsränta, även skadeståndsskyldighet i NJA 1991 s. 217 då 

skälen för skadeståndsskyldighet ansågs vara ”särskilt starka när det är fråga om 

utbetalning från en bank, beträffande vilken stränga krav på punktlighet bör ställas”. 

Enligt Kleineman kan det utdömda strängare ansvaret hänföras till principen om 

bankers förtroendeställning och förväntningarna på banker att fullfölja sina förpliktelser 

utan krångel.121 I båda fallen betonades bankens ställning av professionell aktör på en 

marknad,122 vilket även fick betydelse i NJA 1999 s 575 som gällde frågan om en 

misstagsbetalning från bankens sida skulle gå åter. I målet ansågs det ”förhållande att 

banken ägnar sig åt yrkesmässig betalningsförmedling” i förening med viss oaktsamhet 

tala mot en tillämpning av re integra – bestämmelsen i 39 § AvtL. I NJA 2010 s. 467 

formulerade HD ett högre godtroskrav för förvärvare av löpande skuldebrev som är 

finansiella institut, vid en tillämpning av 15 § skuldebrevslagen. 

Även om det endast finns fragment i praxis av ett eventuellt civilrättsligt bankansvar så 

tycks idén inte vara främmande för HD. Tendensen finns där och vid en närmare titt på 

motiveringarna bakom bankfallen i förhållande till bankansvaret såsom det tagit sig 

uttryck ovan så framstår sambandet däremellan som mer påtagligt.  

                                                
119 Jfr Gorton, Rådgivningsansvar, s. 312. 
120 Jfr Kleineman, Lender Liability, s. 298. 
121 A.a.s. 292. 
122 A.a.s. 302.  
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5.3. Samhällsansvaret kopplat till bankfallen 

De skäl som framhölls för en utvidgad behörighet i bankfallen förefaller vara av särskild 

relevans för just bankrörelsen. I målen betonades kundernas tillit till 

banktjänstemännens besked, både ur den aspekten att kunder vanligtvis förlitar sig på 

dessa och att de även bör kunna göra det. Detta argument känns igen från motiven för 

de former av bankansvar som reglerats i lag och även för de åsikter som framförts i 

doktrin beträffande ett bredare ansvar. Allmänhetens förtroende är en dominerande 

riktlinje för de krav som ställs på banker vad gäller verksamhetsdrift och kundrelationer, 

och kundernas tillit för bankerna är en grundbult i detta. Fortsättningsvis finns det en 

medvetenhet hos lagstiftaren kring bankorganisationens komplexa struktur till följd av 

bankernas mångfacetterade verksamhet. För en kund skiljer sig besluts- och 

behörighetsfördelningen inom banken från hur den vanligtvis brukar se ut i de 

verksamheter som medborgarna i allmänhet kommer i kontakt med. När exempelvis en 

bilkund förhandlar med ombudet i bilhandeln har kunden ofta en relativt god 

uppfattning om den hierarki som råder inom organisationen, medan det är svårt att 

identifiera bakomliggande beslutskedjor och uppgiftsfördelning vid mötet med banken i 

olika tjänster inom verksamheten. Dessutom sker kontakten med banken ofta genom en 

personlig tjänsteman, som i kundens ögon framstår som den som sköter alla de 

angelägenheter, stora som små, som kunden har med banken. Detta bygger upp en 

särskild tillit för den tjänstemannen. Den befogade tillit som tredje man kunde anses ha 

till anställdas behörighet i bankfallen kunde svårligen härledas från huvudmannens 

agerande så som skett i tidigare praxis. Huvudmannen hade inte i direkt mening skapat 

tredje mans intryck och inte heller agerat oaktsamt i den mening att denne kan lastas för 

det. Däremot kan bankernas upplägg av organisationen sägas generera den särskilda 

trygghet som tredje man kan känna i dessa sammanhang, samtidigt som upplägget 

innebär att tredje man får svårt att se de faktiska beslutsvägarna. Med bakgrund av den 

särskilda förtroendegrund och kundrelation som karaktäriserar bankrörelsen kan denna 

befogade tillit anses utmärkande för kontakten med banker. Den nära förbindelse mellan 

skälen för en utvidgad behörighet och ett särskilt bankansvar i samband med tendensen 

av ett strängare ansvar för finansiella aktörer i praxis talar således för att bankfallen bör 

ses som en mer isolerad praxis och inte rakt av allmängiltigt för 

ställningsfullmaktssituationer.  
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Eventuellt kan tänkas att resonemanget innefattar en sanktionerande bundenhet genom 

att banker åläggs en högre aktsamhetsnorm än andra företag. Sanktionsmomentet 

modifieras på så sätt att banken får stå för tredje mans tillit när denne valt att organisera 

verksamheten på det sättet att ett intryck av behörighet lätt kunnat uppstå. Något 

aktivitetskrav uppkommer inte i den mening att huvudmannen borde ha agerat på ett 

visst sätt och sanktioneras vid underlåtenhet. I och med de höga krav som kan ställas på 

en bank så får denne istället i högre grad se till att undvika denna sorts situationer. 

Banken tar på så sätt en risk genom att organisera verksamheten på föreliggande sätt 

och får stå konsekvenserna för detta. 

Rimligtvis bör inte detta strängare ansvar vara alltför utsträckt. Diskussionen om 

ansvarets vidd ligger dock inte inom ramarna för denna uppsats, även om några 

ytterligare synpunkter ska lämnas beträffande skillnaden mellan NJA 2001 s. 191 (I och 

II) och NJA 2002 s. 244 med samhällsansvaret i åtanke. Att HD gjorde åtskillnad 

mellan en bankkund och en beneficient i 2002 års fall ifrågasattes tidigare med 

hänvisning till att ingendera kan anses ha avsevärt bättre eller sämre möjlighet till insyn 

i bankens behörighetsrutiner. Detta framstår rimligtvis inte som ett hållbart argument 

för att bankkunden och förmånstagaren ska behandlas olika. Om man däremot tittar 

närmare på de skyddsintressen som anförts för reglering av bankrörelsen så har särskilt 

fokus lagts på ”frågor som uppkommer i det dagliga bankarbetet” där intresset av ett 

hållbart förtroende för bankerna är som viktigast. 123  Bankerna kan anses ha ett 

samhällsansvar i förhållande till just de ”allmännyttiga” tjänster som bankerna 

tillhandahåller samhällets invånare. I 2001-fallen agerande banken i egenskap av 

kreditgivare till tredje man. Kreditgivning hör till bankens grundläggande uppgifter, och 

kan även hänföras till en av gemene mans vanligaste förbindelser med banken. Att anse 

tredje man skyddsvärd med bakgrund av ett samhällsansvar ter sig som naturligt under 

dessa förhållanden.  

I 2002 års fall hade banken däremot utfärdat en i detta sammanhang ovanlig on 

demand-garanti. Detta kan knappast anses hänförbart till ”dagligt bankarbete”, och inte 

heller som något allmänheten vanligtvis kommer i kontakt med. Bankens förbindelse till 

förmånstagaren är inte den sortens relation som i första hand kommer i åtanke när man 

talar om bankens roll som tillhandahållare av allmännyttiga tjänster. Att tredje man inte 

                                                
123 Prop. 2002/03:139 s. 284. Jfr ovan s. 36 ff.  
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ansågs lika skyddsvärd i det senare fallet skulle således kunna hänföras till att bankens 

samhällsansvar inte gjorde sig aktuellt i samma utsträckning som i de tidigare fallen. 

Detta skulle kunna utgöra en förklaring till att utgången avviker i 2002 års fall, utan att 

detta står markant i strid med de föregående fallen. Vad som skulle kunna hänföras till 

”allmännyttiga tjänster” eller var gränserna för skyddsområdet kan tänkas gå är dock 

långt ifrån klart.  

Motiven till en utvidgad behörighet bör enligt min mening ses i ljuset av bankers 

samhällsansvar. Den organisationsrisk som diskuteras i relation till bankfallen bör inte 

appliceras rakt av på ställningsfullmaktssituationer där inte samma sorts beaktanden kan 

göras gällande. Även om tredje mans befogade tillit har tagit allt större betydelse i 

fullmaktsläran skulle det enligt min mening vara att ta steget något för långt att låta det 

befogade intrycket fungera som ensam behörighetsgrund, utan ytterligare motivering till 

varför huvudmannen ska stå risken när sedvana inte längre utgör en begränsning. Jag 

ställer mig således skeptisk till att bankfallen används som stöd för att huvudmän 

generellt bär en organisationsrisk såsom har skett i vissa underrätter.  

6. Sammanfattning och avslutande kommentarer 

Även om lagrummet för ställningsfullmakt är tänkt att kunna anpassas efter samhällets 

förändringar har det med tiden blivit mer tydligt att den sedvanebaserade behörigheten 

inte räcker till för de behov som uppstår i dagens samhälle. Andra fullmaktsformer, som 

toleransfullmakt och kombinationsfullmakt, har utvecklats i praxis och 

sedvanerekvisitet har i allt högre grad ersatts av en fokus på tredje mans befogade 

uppfattning av behörighet. Vid en analys av praxis av speciell ställningsfullmakt har ett 

mönster kunnat uttydas där bundenhet huvudsakligen baseras på dels tredje mans 

befogade intryck och dels ett sorts sanktionerande av huvudmannen för att denne skapat 

eller orsakat detta intryck. Förutom att tredje man ska ha fog för sin uppfattning att 

behörighet föreligger bör det för bundenhet även föreligga skäl för att huvudmannen ska 

stå risken för denna uppfattning. 

I bankfallen använde sig HD av ett resonemang som varken passar in i mönstret för 

allmän eller speciell ställningsfullmakt. Behörighet förelåg inte enligt en etablerad 
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sedvana, samtidigt som tredje mans intryck av behörighet inte heller kunde härledas till 

huvudmannens agerande. Istället spelade huvudmannens organisation av verksamheten 

en betydande roll för att behörighet skulle anses föreligga. Motiveringen för behörighet 

präglades av praktiska och ändamålsenliga skäl, med särskild fokus på tredje mans 

uppfattning med hänsyn till vad denna kan förvänta sig av banken och sätta sin tillit till. 

Min uppfattning är att den argumentering som anförs i bankfallen tydligt kan hänföras 

till det resonemang som förs beträffande bankers strängare ansvar inför sina kunder med 

grund i att allmänhetens förtroende för banksektorn måste vidmakthållas. Den 

bankrättsliga regleringen är förhållandevis liten jämfört med de områden där ett särskilt 

ansvar skulle kunna aktualiseras. Det kan uppstå ett behov av att ta hänsyn till bankers 

särskilda ställning i samhället i många situationer som inte är reglerade i lag. Ett 

strängare bankansvar synes även ha utformats i praxis och den påtagliga anknytningen 

mellan bankers samhällsansvar och resonemanget i bankfallen talar för att även 

bankfallen skulle vara ett exempel på detta.  

I doktrin har bankfallen emellertid gett upphov till att det talas om att företag generellt 

kan stå en organisationsrisk, med innebörd att en huvudman kan bindas till tredje mans 

befogade intryck av behörighet på grund av den bild av verksamheten som tredje man 

förlitar sig till. Även domstolarna har använt sig av detta resonemang i senare praxis. 

Den nya formen av ställningsfullmakt som ”organisationsrisken” representerar borde 

emellertid få en snäv tillämpning med hänsyn till att de särskilda skäl som motiverade 

en utvidgad behörighet i bankfallen kan anses relaterade till bankverksamhet. Det torde 

fortsättningsvis krävas särskilda skäl eller en tydlig koppling till huvudmannens 

orsakande av tredje mans intryck för att huvudmannen ska stå risken för detta. Tredje 

mans intryck på grund av organisationen av verksamheten borde således inte fungera 

som ensam behörighetsgrund med bankskälen som avgörande stöd. Däremot är 

ställningsfullmakten i ständig utveckling och tredje mans befogade intryck kommer 

med sannolikhet ta allt större utrymme i praxis, medan sedvanerekvisitet framförallt har 

betydelse för vardagliga rättshandlingar på livsmedelsaffären som sällan ger upphov till 

några tvister.   
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