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Referatskrivare: Hovrättsfiskal Fredrik Bergman  

 

 

 

Debattledaren, professor Christina Ramberg, Sverige, hälsade deltagarna välkomna, 

redogjorde för vad sektionsmötet skulle avhandla och gav ordet till referenten. 

 

Referenten, docent Jori Munukka, Sverige, redogjorde för huvudpunkterna i det av 

honom utarbetade referatet. 

 

Korreferenten, advokat dr. juris Kyrre Eggen, Norge, redogjorde för huvudpunkterna 

i det av honom utarbetade korreferatet. 

 

Korreferenten, højesteretsdommer Lars Hjortnæs, Danmark, redogjorde för 

huvudpunkterna i det av honom utarbetade korreferatet.  

 

Docent Jori Munukka: I Norge används begreppet ”lojalitetsprincipen” oftare än i 

andra nordiska länder. Det betyder inte att principen har en starkare rättslig ställning 

där, även om det finns exempel från norsk praxis där rättstillämparen har gått långt 

vid tillämpningen av principen. Jag tror att skillnaderna i första hand handlar om olika 

uttryckssätt, och förespråkar själv den norska varianten, att man hanterar principen på 

ett öppet sätt. Det bidrar till en avdramatisering av ett begrepp som många uppfattar 

som udda och främmande. Jag anser att det finns en poäng med att använda ett 

samlingsbegrepp för de olika företeelser som kan uppfattas som stridande mot den 

grundläggande principen om avtalsfrihet. Jag kan förstå att man som rättstillämpare i 

övriga länder värjer sig mot en så vid användning av begreppet, det vill säga när det 

inte är absolut nödvändigt i det enskilda fallet, eftersom man då riskerar 

lojalitetsbegreppet blir ett skenargument utan substans som man tar till när andra 

argument saknas.  

 

Professor Palle Bo Madsen, Danmark: Jeg havde ærligt talt glemt, at jeg tidligere har 

benyttet mig af den metafor med kamæleonen, som højesteretsdommer Lars Hjortnæs 

citerer mig for. Jeg står dog gerne ved den. Loyalitetspligten er en kamæleon – men 

på den gode måde! Loyalitetspligten tager som kamæleonen farve efter omgivelserne, 

forstået på den måde at dens indhold fastlægges i lyset af forholdets konkrete 

omstændigheder. Som enhver retsstandard.  

Og jeg vil gerne sige, at vi efter min opfattelse har behov for et 

loyalitetsprincip. Som referenten antyder, er der vel også mere eller mindre konsensus 

herom. Det har der stort set altid været i vores del af verden (Civil Law), om end i 

varierende grad. I Danmark talte Henry Ussing i 1900-tallet om det romersk eller 

romanistisk inspirerede begreb bona fides, og før ham hentede Jul. Lassen 

forudsætningslæren til Danmark og til Norden fra Tyskland. Dette kan i realiteten ses 

som eksempler på, hvad vi i dag ville kalde en loyalitetsbetragtning, og en sådan 
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indgår under forskellige navne som en del af den kontinentaleuropæiske og nordiske 

retsstradition. 

Det afgørende er ikke, hvad vi kalder det, men hvad det indeholder. I 

forlængelse af Lars Hjortnæs’ henvisning til Ross’ legendariske Tû-Tû og til den 

kinesiske kats evne til uanset sin farve at fange mus fristes jeg til at citere 

Shakespeare: "What's in a name? That which we call a rose by any other name would 

smell as sweet." Uanset hvilket navn vi bruger og i tidens løb har brugt, går tanken 

bag loyalitetspligten i essensen ud på, at man har pligt til i et vist omfang også at tage 

hensyn til og indrette sig på medkontrahentens interesser. Det er hverken nyt eller 

overraskende. Det ligger næsten i ordet medkontrahent, at det er én, som man handler 

med og ikke mod. 

I meget vidt omfang er loyalitetspligten imidlertid i dag skrevet direkte ind i 

lovgivningen. Eksempelvis i købelovens regler om loyal oplysningspligt, 

reklamationspligt og omsorgspligt – og senere ikke mindst i aftalelovens § 36. I det 

omfang loyalitetspligten således er kodificeret i lov, behøver vi ikke et abstrakt 

loyalitetsprincip eller noget lignende som selvstændig retsgrund – så findes løsningen 

i selve lovgivningen og i den konkrete udformning, som loyalitetskravet har fået dér. 

Derimod er der stadig brug for et almindeligt loyalitetsprincip til supplement og 

udfyldning af loven generelt. 

Så som svar på referentens overordnede spørgsmål: “Har loyalitetspligten en 

fremtid?” vil jeg klart svare JA! Loyalitetspligten har såvel en fortid, som en nutid og 

en fremtid. I mine øjne har loyalitetsprincippet simpelthen karakter af en almindelig 

retsgrundsætning. Realiteten er bare, at der ikke bliver meget plads tilbage til 

loyalitetsprincippet som selvstændig retsgrund, fordi den som nævnt er skrevet direkte 

ind i lovgivningen på de fleste områder, og loyalitetspligtens konkrete fastlæggelse 

beror da på den skrevne lov og almindelig lovfortolkning. 

Så selv om loyalitetsprincippet således efter min opfattelse – som jeg mener 

at have støtte for i retspraksis – repræsenterer en principielt vigtig almindelig 

retsgrundsætning, så bliver der på grund af den tætte lovregulering i praksis tale om 

en undtagelsesnorm. Men jeg er ikke i tvivl om, at loyalitetsprincippet efter 

omstændighederne kan få afgørende betydning for en misligholdelses- og/eller 

ansvarsvurdering såvel prækontraktuelt som aftaleretligt, når en indgået aftales 

retsvirkninger skal fastlægges, og obligationsretligt, når aftalen skal opfyldes. 

 

Professor Kåre Lilleholt, Norge: Som docent Jori Munukka sa, är det inte säkert att 

debattörerna här idag är särskilt oeniga. Jag ansluter mig dock till højesteretsdommer 

Lars Hjortnæs infallsvinkel. I det ligger en viss kritik mot hur begreppet 

”lojalitetsprincipen” används i norsk rätt i en del sammanhang. Det finns enligt min 

mening en risk att begreppet börjar leva sitt eget liv. Vi har idag hört många olika 

liknelser, och i värsta fall kan principen liknas vid ett Frankensteins monster, som 

leder till dålig och oklar juridisk argumentation. Lite mindre dramatiskt kan den liknas 

vid en sovkudde, som innebär att vi slutar att tänka. I stället för att konkretisera 

argumentationen hänvisar man slarvigt till att det ena eller andra skulle följa av en 

lojalitetsprincip. Mitt råd, eller önskan, är därför att vi är försiktiga med att använda 

ord som ”lojalitetsplikt” eller ”lojalitetsprincip”, och i stället är tydliga med vad vi 

menar. 
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Universitetslektor Erika Björkdahl, Sverige: Enligt min mening är det problematiskt 

att påstå att det finns en allmän lojalitetsplikt med den innebörden att en part under 

alla förhållanden är skyldig att beakta sin motparts intressen. Utgångspunkten är nog 

den motsatta, nämligen att var och en som huvudregel ska ta tillvara sina egna 

intressen, men att det finns skäl att göra undantag från huvudregeln i särskilda fall. 

Ordet ”plikt” leder tanken till att en överträdelse av denna plikt automatiskt medför en 

rättsföljd, till exempel skadestånd, vilket inte alltid är fallet. Kanske är det därför 

bättre att undvika ordet plikt.  

Det är nödvändigt att fylla begreppet lojalitet med konkret innehåll, annars är 

en princip om lojalitet inte användbar. Min uppfattning är att det knappast kan påstås 

att lojalitetsprincipen utgör en självständig rättsgrund utan att i det enskilda fallet 

precisera vad som grundar ansvar. Lojalitetsprincipens innehåll skiljer sig till exempel 

åt beroende på om en part åberopar en motparts illojala agerande inom eller utom 

kontrakt, och är beroende av vilken avtalstyp det är fråga om.  

Jag anser att domskälen i det finska fallet HD 2008:91 är välformulerade, där 

framgår att grunden för ansvar bland annat är parts vetskap om motpartens 

förutsättningar för att ingå avtalet, vilket enligt min uppfattning också är vad som 

krävs enligt svensk rätt.  

Min sammanfattande ståndpunkt är således att lojalitetsprincipen har en plats 

i en framtida avtalsrätt, men att den i så fall måste fyllas med konkret innehåll. För 

egen del anser jag att ett ansvar på grund av illojalt agerande som huvudregel, 

tillsammans med vissa övriga omständigheter, måste grundas på en parts vetskap om 

motpartens förutsättningar, dess betydelse för ett avtal och eventuellt också att 

vetskap om att motpartens förutsättningar är felaktiga. 

 

Professor Thomas Wilhelmsson, Finland: Jag har svårt att se att det skulle föreligga ett 

motsatsförhållande mellan lojalitetsprincipen och avtalsfriheten. För mig är motsatsen 

till lojalitet illojalitet. Lojalitet handlar snarast om de spelregler med vilka man 

hanterar avtalsfriheten och utgör inte någon motsats till den. Jag anser vidare att det är 

bra att det har kommit fram vid dagens diskussion att lojalitetsprincipen också handlar 

om ett starkt kulturbetingat sätt att resonera. 

Vi kanske har särskilda skäl för att det i Norden föreligger så många 

doktorsavhandlingar och att det finns så mycket skrivet om lojalitetsprincipen. Här 

anknyter jag gärna till vad f.d. utrikesministern Jan Eliasson talade om vid sitt 

inledningsanförande idag; att de nordiska samhällena ofta får högsta betyg när det 

gäller medborgarnas förtroende för samhället och för varandra. Jämfört med många 

andra samhällen bygger våra samhällssystem och ekonomier i långt högre grad på 

förtroende. Det här tror jag är en förklaring till att vi har en stark tendens att resonera i 

termer om lojalitet. Huruvida vi ska kalla det för en princip och huruvida den är 

självständig eller inte, tycker jag dock är ganska ointressant i sammanhanget.  

Att part är skyldig att ta hänsyn till sin motpart, är i praktiken en 

betydelsefull utgångspunkt för juridiska resonemang. Min personliga erfarenhet från 

skiljeförfaranden är att många parter resonerar på det sättet. Ett bärande tema i de 

flesta processer är att parterna försöker bevisa att det var motpartens fel att förtroendet 

brast och frågan fick hänskjutas till skiljedomstol. Avtalsrätten bygger på att man har 

förtroende för varandra, och då har man också en viss skyldighet att agera lojalt. Det 
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innebär att transaktionskostnaderna blir lägre jämfört med rättsystem som i mindre 

grad erkänner principer om lojalitet i avtalsförhållanden.  

Jag tänker till exempel på det angloamerikanska sättet att skriva avtal. De är 

ofta långa och reglerar i detalj varje tänkbar situation för att på så sätt gardera parterna 

mot en illojal tillämpning. I många fall är detta motiverat, till exempel i internationella 

sammanhang. Men det här sättet att skriva avtal sprider sig även till sammanhang där 

man kommer bättre undan med ett avtal av traditionellt snitt, där man kan utgå från att 

avtalet kommer att tillämpas lojalt. Jag undrar vad den här angloamerikaniseringen 

innebär. Betyder den inte att man genom en dylik detaljreglering avsäger sig rätten att 

åberopa lojalitetsprincipen? 

 

Debattledaren, professor Christina Ramberg, tackade referenten, korreferenterna och 

mötesdeltagarna för deras deltagande i diskussionen samt förklarade mötet avslutat. 

 


