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Lojalitetsprincipen – ett institut med framtid i 

avtalsrätten? 
 

Docent Jori Munukka, Sverige 

 

 

En plikt att beakta sin avtalsparts intressen utöver ren avtalsuppfyllelse – 

lojalitetsplikt – har de senaste årtiondena tilldragit sig stort intresse såväl inom som 

utom Norden. Man kan anta att intresset delvis kommer sig av att lojalitetsplikten 

utmanar partsautonomin och av att de transnationella harmoniseringssträvandena på 

förmögenhetsrättens område har lett till en viss reflektion över de egna rättssystemen, 

och därigenom till ett uppmärksammande av avtalsrättens byggstenar. 

I Norden är lojalitetspliktens framtid inom avtalsrätten inte avhängig av att 

den uttryckligen åberopas av domstolarna. Lojalitetsplikten är tillräckligt nedbäddad 

i systemet för att tåla viss tystnad, varför en återgång till en obenägenhet hos 

domstolarna att fylla ut avtal med vad som idag framstår som rimligt avtalsinnehåll 

eller att reagera mot oproportionerligt utövande av avtalsbefogenheter 

(rättsmissbruk) inte framstår som särskilt sannolik. Däremot får valet att åberopa 

eller att inte åberopa lojalitetsplikt rättssystematisk betydelse. Om tillämpningen i det 

enskilda fallet leder till ett resultat som skulle ha kunnat uppnås med lojalitetsplikten 

men med det uttryckliga åberopandet av en annan norm, uppstår ett slags 

konkurrensproblem som inte bara är teoretiskt, utan också betydelsefullt för hur 

robust och självständig lojalitetsplikten uppfattas vara. Trots att motsatsen emellanåt 

antyds har lojalitetsplikten emellertid nått en sådan mognad att den måste uppfattas 

som en självständig norm. 

 

1 Inledning 

I historisk betraktelse framstår lojalitetsförpliktande begrepp som modeord som ibland 

är ute, ibland är inne.
1
 Just nu är den nordiska medvetenheten om begreppet 

lojalitetsplikt ganska stor, och så pass stor att det som nyhet borde ha förlorat sin 

attraktionskraft i vart fall bland den avtalsrättsliga expertisen.
2
 Fascinationen över 

                                                 
1
 Jfr Votinius S., Varandra som vänner och fiender. En idékritisk undersökning om kontraktet och dess 

grund, Eslöv 2004. Bona fides m.fl. begrepp existerade redan under antiken och blev betydelsefulla 

avtalsrättsliga grundsatser under högmedeltiden, och inflytandet varade t.o.m. 1800-talet. Ett tack till 

Lars Heuman för värdefulla synpunkter på denna uppsats.  
2
 Några nedslag i 2000-talets nordiska doktrin är Pöyhönen J., Uusi varallisuusoikeus, Helsinki 2000, 

passim, Mähönen J., i Saarnilehto (toim.), Varallisuusoikeuden kantavat periaatteet, Helsinki 2000, 

s. 109 ff., Mähönen J., Lojaliteettivelvollisuudesta toimeksiantosuhteessa, Oikeustieto 2000/5 s. 10 ff., 

Evald J., Retsmisbrug i formueretten, København 2001, passim, Mononen M., Sopimusoikeuden 

materiaalisuudesta, Helsinki 2001, passim, Kleineman J., Utomkontraktuella lojalitetsplikter – ett 

sakrättsligt problem?, i Festskrift till Gösta Walin, Stockholm 2002, s. 207 ff., Madell T., Parternas 

lojalitetsplikt vid offentlig upphandling, FT 2002 s. 267 ff., Tvarnø C. D., Loyalitetspligt og 

partneringaftaler, i Julebog 2002, København 2002, s. 137 ff., Holm A., Den avtalsgrundade 

lojalitetsplikten – en allmän rättsprincip, Linköping 2004, Votinius, 2004, Norlén A., Oskälighet och 

36 § avtalslagen, Linköping 2004, passim, och Naundrup Olesen K., Samfundsloddet – 

Obligationsretten og kontrakter af samfundsmæssig interesse, København 2004, passim, Moalem D., 

Fortielser ved kontraktsindgåelse – om obligationsrettens loyale oplysningspligt, UfR 2004B.133, 

http://www.edilex.fi/lakikirjasto/520.pdf
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begreppet lojalitetsplikt upphör däremot inte omedelbart med detta. Det beror inte 

minst på att den ställer krav på rättshandlande parter som i stundens lockelser kan 

kännas svåra att möta upp till, vilket omedelbart leder tankarna till allmänmänskliga 

etiska val. Intresset för lojalitetsplikten förstärks inte sällan av domstolsavgöranden, 

som vid tidpunkten för domen, trots att den vanligen kan hämta stöd i äldre 

avgöranden eller andra rättskällor, har framstått som överraskande.
3
 

Intresset för lojalitetsplikt ligger också i att begreppet uppvisar ett 

auktoritetstrotsigt drag genom att regelmässigt ifrågasätta sakligheten i iakttagandet 

av rättslig form i vidsträckt bemärkelse, dels när form åberopas som ett villkor för ett 

anspråk, dels när formenligt handlande åberopas som en i sig tillräcklig omständighet 

för det rättsenliga handlandet. Upprätthållande av krav på form i den enskilda 

situationen, t.ex. åberopandet att en viss förpliktelse inte avhandlats mellan parterna 

och därför inte kan vara normerande, underkänns inte sällan genom avtalsutfyllning. 

Åberopande av en formellt förevarande rättighet kan ifrågasättas på grundval av direkt 

avtalstolkning eller med tillämpning av rättsmissbruksnormer. 

 

2 Hur enhetlig är den nordiska lojalitetsplikten? 

Nordisk avtalsrätt har varit harmoniserad sedan länge, vilket man kan tacka Nordiska 

Juristmötet för. Den samnordiska lagstiftningen på obligationsrättens område sägs 

vara frukten av de nordiska kontakter som skapades under mötena från 1870-talet och 

                                                                                                                                            
Gorton L., Good Faith (Loyalty) in Contractual Relations, i Liber Amicorum Reinhold Fahlbeck, Lund 

2005, s. 249 ff., Björne L., 33 § avtalslagen – Drag i den nordiska debatten under förra delen av 1900-

talet, i Flodgren B. m.fl. (red.), Avtalslagen 90 år. Aktuell nordisk rättspraxis, Stockholm 2005, 

s. 165 ff., Votinius S., Avtalslagens generalklausul och den rättvisebaserade kontraktsuppfattningen, I 

Avtalslagen 90 år, s. 335 ff.,  Nystén-Haarala S., Lojalitetsprincipen både från domstolens och 

rättsanvändarens perspektiv, i Avtalslagen 90 år, s. 437 ff., Tieva A., Luottamus, lojaliteettivelvollisuus 

ja liike-elämän pitkäkestoiset sopimukset, DL 2006 s. 240 ff., Korhonen P., Om den immaterialrättsliga 

lojalitetspliktens teoretiska grundvalar, JFT 2006 s. 22 ff., Korhonen P., Lojalitetsplikt som 

ansvarsgrund inom immaterialrätten, JFT 2006 s. 345 ff., Lehtinen T., Kansainvälisen kaupan 

liikesopimus ja remburssi, Vammala 2006, passim, Munukka J., Kontraktuell lojalitetsplikt, Stockholm 

2007, Björkdahl E. P., Lojalitet och kontraktsliknande förhållanden. En civilrättslig studie av 

förutsättningarna för ansvar vid förhandlingar eller andra kontakter mellan avtalsmässigt obundna 

parter, Uppsala 2007, Nazarian H., Lojalitetsplikt i kontraktsforhold, Oslo 2007, Dalbak L., 

Lojalitetsplikt som grunnlag for å begrense og utvide fleksibilitet i avtaleforhold, LoR 2007 s. 598 ff., 

Munukka J., Rättsmissbruk. En rättsfigur under framväxt, i Stockholm Centre for Commercial Law 

Årsbok I, Stockholm 2008, s. 135 ff., Karhu J., Lojaliteettiperiaate sopimusoikeudessa – oikeudellista 

peruskartoitusta, i Juhlajulkaisu Leena Kartio, Helsinki 2008, s. 101 ff., Björkdahl E. P., Säljarens 

upplysningsplikt vid fastighetsköp – en regel om lojalitet före avtalsslut, JT 2009–10 s. 5 ff., Munukka 

J., Försäkringsbolags lojalitetskrav under utmejsling, SvJT 2010 s. 588 ff., Mäenpää K., Contract 

Negotiations and the Importance of Being Earnest, JFT 2010 s. 322 ff., Munukka J., Lojalitetsplikten 

som rättsprincip, SvJT 2010 s. 837 ff., och Lennander G., Lojalitetsplikt i insolvensrätten, i Festskrift 

till Torkel Gregow, Stockholm 2010, s. 203 ff.  
3
 Från svensk rätts sida skulle man kunna nämna NJA 2005 s. 142 (jfr RH 2002:67 och NJA 2002 

s. 41), NJA 2006 s. 638 (med hänvisningar till NJA 1930 s. 131 och 21 § lagen om handelsagentur, 

jämte omfattande hänvisningar i tillägget av JustR Håstad, men jfr NJA 1962 s. 270), NJA 2007 s.  86 

(med omfattande rättsfallshänvisningar) och NJA 2009 s. 672 (med omfattande hänvisningar till lag, 

standardavtal, samt utländsk och transnationell rätt, men jfr NJA 1989 A 7). Hit kanske också kan 

räknas NJA 2005 s. 608 (med omfattande litteratur- och rättsfallshänvisningar) och NJA 2010 s. 461 

(med litteraturhänvisningar). 
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framåt.
4
 Men enhetligheten har inte varit total, inte ens på de områden som 

samreglerats,
5
 och på den centrala punkten om lojalitetspliktens existens och innebörd 

har det något överraskande tidvis varit stora skillnader mellan de nordiska länderna.
6
  

Lojalitetsplikten brukar i hela Norden definieras som en plikt att tillvarata 

eller beakta motpartens intressen. Detta innebär i korthet att avtalsparter, vid sidan av 

normen ”avtalsenlighet” i snäv mening, även har att ta hänsyn till ”motpartens 

intresse”. Ur ansvarssynpunkt har detta lett till att dolusregler har kompletterats med 

culpabaserade regler. Trots överensstämmelsen i definitionen och den 

förmögenhetsrättsliga lagstiftningen har varje nordiskt land sin unika 

lojalitetspliktshistoria, för vilka endast en flyktig översikt kan göras här. 

I Finland förekom i doktrinen enstaka uttryck för sådant som kan liknas vid 

lojalitetsplikt senast på 1930-talet,
7
 men det var först genom Lars Erik Taxells 

avtalsrättsliga arbeten på 1970-talet som det trädde fram som ett centralbegrepp.
8
 I 

början av 1970-talet initierades arbetet med införande av en köplag, som Finland vid 

denna tid alltjämt saknade. Detta ledde till ett nordiskt utredningssamarbete. I det 

finska utredningsarbetet föreslogs införandet av en lojalitetspliktsbestämmelse,
9
 

sannolikt inspirerat av förhandlingarna om det som senare blev FN:s köpkonvention 

CISG. Förslaget förverkligades inte. Det dröjde till 1990-talet innan Finlands Högsta 

domstol åberopade begreppet.
10

 Den gången användes begreppet prekontraktuellt men 

har senare också åberopats i kontraktuella situationer. Begreppet har börjat användas 

mera frekvent av HD.
11

  

I Sverige förekom begreppet i litteraturen egentligen inte alls förrän under 

1990-talet,
12

 annat än i Hjalmar Karlgrens beska recensioner av norska arbeten.
13

 

Första gången begreppet erkändes i ett mera uppmärksammat sammanhang var i Jan 

Hellners köplagsutredning från mitten av 1970-talet och då med en överraskande 

självskrivenhet.
14

 Förslaget byggde i denna del på det ovannämnda finska förslaget. 

                                                 
4
 http://www.norden.org/sv/om-samarbetet/samarbetsomraaden/raettssamarbetet/om-

lagstiftningssamarbetet/. 
5
 Se t.ex. Bjøranger Tørum A., Nordisk obligasjonsrett og dens betydning for norsk kontraktsrett, TfR 

2007 s. 563 ff. 
6
 Se en närmare redogörelse i Munukka, 2007, s. 52 ff. Skillnader visar sig också i innebörden av 

anställdas lojalitetsplikt mot arbetsgivaren, men denna är som sådan generellt så etablerad att denna 

lämnas åt sidan här. 
7
 Se Munukka, 2007, s. 62 ff. 

8
 Se t.ex. Taxell L. E., Avtal och rättsskydd, Åbo 1972, passim, Taxell L. E., Om lojalitet i 

avtalsförhållanden, DL 1977 s. 148 ff., och Taxell L. E., Om avtalsetik, JFT 1979 s. 487 ff. 
9
 Kommittébetänkande 1973:12, Köplagskommitténs betänkande, Helsingfors 1973. Ehdotus 

kauppalaiksi. Oikeusministeriön lainsäätöosaston julkaisuja 13/1977. 
10

 HD 1993:130. 
11

 I skrivande stund senast i en utomkontraktuell situation, HD 2011:7, denna gång närmast citerande 

den finska översättningen av en dom från EG-domstolen rörande varumärkeshavares plikt att lojalt 

beakta parallellimportörs intressen genom att inom rimlig tid reagera på parallellimportörens 

förpackning, EGD dom 2002.04.23, Boehringer Ingelheim KG m.fl. mot Swingward Ltd och 

Dowelhurst Ltd., mål C-143/00, REG 2002 s. I-03759.  
12

 Se Munukka, 2007, s. 53 ff. 
13

 Karlgren H., [Anm.] Carl Jacob Arnholm. Passivitetsvirkninger. Et bidrag til læren om de 

rettsstiftende kjensgerninger. Oslo 1932, SvJT 1933 s. 46 f., Karlgren H., 33 § avtalslagen, SvJT 1933 

s. 231 ff. och Karlgren H., [Anm.] Kristen Andersen. Norsk kjøpsrett i hovedtrekk. Oslo 1945, SvJT 

1946 s. 547. Jfr även Karlgren H., Kutym och rättsregel, Stockholm 1960, s. 69 not 9. 
14

 SOU 1976:66, Ny köplag, s. 201 f. 
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Inte heller här infördes förslaget, utan hela projektet lades på is inför den slutgiltiga 

utformningen av CISG. Första tillstymmelsen av begreppet i den svenska Högsta 

domstolens praxis återfinns i ett kontraktuellt fall från tidigt 1960-tal där långtgående 

krav på lojalitet framgick av både avtalet och avtalets natur,
15

 och sedan i ett fall från 

det sena 1970-talet, där en föravtalsbunden part sades i och för sig vara skyldig att 

lojalt medverka till lösandet av den fråga som parterna förhandlade om,
16

 men det var 

inte i något av fallen mycket till ett befästande av lojalitetsplikten. Det första riktiga 

erkännandet kom i ett prekontraktuellt fall 1990 där parterna redan stod i visst 

kontraktuellt förhållande till varandra,
17

 och därefter i ett rent kontraktuellt fall 2005 

som handlade om tolkning och tillämpning av en ensidig bestämmanderätt.
18

 I 

samtliga fall användes termen ”lojal” men inte någon gång termen lojalitetsplikt. 

HD:s majoritet har hittills endast i ett fall använt termen lojalitetsplikt aktivt (dvs. 

utan att referera till partsåberopanden), och i det fallet hade stödet lika gärna kunnat 

hävdas vara lydnadsplikt, som ju kan sägas ligga närmare avtalsbundenhet.
19

 

I Norge beskriver litteraturen lojalitetsplikten som ett grundläggande element 

alltsedan Fredrik Stangs tidiga arbeten,
20

 vilket gav genklang i rättspraxis från 1930- 

och 40-talen. I det ovannämnda nordiska köplagssamarbetet på 1970-talet ansågs vid 

den norska behandlingen lojalitetsplikten vara så självskriven att en bestämmelse om 

detta vore överflödig,
21

 och där hade redan införts en köprättslig skälighetsregel som 

ett slags föregångare till generalklausulen, avtaleloven § 36.
22

 Lojalitetsplikten hade 

visserligen en nedgångsperiod i Høyesteretts praxis från 1950-talet, men har varit 

frekvent där sedan 1980-talet.
23

 Som ett uttryck bland många kan nämnas att det i Rt 

2003 s. 1252 uttalades att konsumentskyddsintresset och vikten av lojalitet och 

samarbete mellan avtalsparter blivit starkare vid en jämförelse av rättsläget enligt Rt 

1959 s. 1048. 

                                                 
15

 NJA 1962 s. 359, som av HD bedömdes röra ett enkelt bolagsförhållande. 
16

 NJA 1978 s. 147. 
17

 NJA 1990 s. 745. 
18

 NJA 2005 s. 142. 
19

 NJA 1990 s. 264. Fråga var om rättegångsbiträdes rätt till ersättning enligt rättshjälpslagen. Klienten 

hade begärt att ett mål skulle överklagas på vissa grunder. Advokaterna hade avrått från överklagande 

och i vart fall på de grunder som klienten önskade. När klienten inte lät sig övertygas utformades 

överklagandet i enlighet med klientens önskan. Hovrätten hade nedsatt de yrkade arvodena på den 

grunden att det hade ålegat advokaterna att klargöra innebörden av klientens överklagande för 

hovrätten och att de skulle tillkännage att klientens talan enligt deras mening saknade rättslig grund. 

HD ansåg att lojalitetsplikten mot klienten medförde att så inte kunde ske och medgav ersättning enligt 

yrkandena.   
20

 Stang F., Indledning til Formueretten. Norsk Formueret I. Förste halvbind, Kristiania (Oslo) 1911, 

där uttrycket visserligen inte brukades, men se senare t.ex. Stang F., Avtalelovens § 33. Dens indhold 

og dens forhold til forutsætningslæren, TfR 1930 s. 56 ff., och Stang F., En utviklingslinie I de 

formuerettslige ugyldighetsregler, JFT 1933 s. 380 och 393. Se vidare Björne, i Avtalslagen 90 år, 

s. 170 ff.  
21

 NOU 1976:34, Kjøpslov, s. 18.  
22

 Ot.prp. nr. 25 (1973–1974), s. 19 ff. och 63 ff. Se närmare Krüger K., Kjøpsrett, 4 u. Bergen 1999, s. 

67 med not 25, 89 ff. och 294.  
23

 I skrivande stund senast i ett entreprenadrättsligt fall rörande arkitektarvodering från januari 2011, 

Høyesteretts dom  2011-01-24, HR 2011-160-A. 
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I Danmark framhöll Henry Ussing existensen av krav på lojalitet, hederlighet 

och bona fides,
24

 som efterföljande författargenerationer benämnde lojalitetsplikt. Av 

formuleringarna och av placeringen följer att det nog var Ussings mening att 

framhäva ett centralbegrepp men de exempel han gav var så udda att helhetsintrycket 

blev att det var fråga om en norm för säregna undantagsfall, så läget har varit ganska 

svårbestämt. Det sedan länge etablerade begreppet säljarens lojala upplysningsplikt 

har i alla fall utvecklats till en betydelsefull norm.
25

 I praxis rörande annat än säljares 

upplysningsplikt märks bl.a. U 1976.21/2 H. Vid ramavtal av kartellkaraktär mellan 

tre parter ansågs det vara en (outtalad men) uttrycklig förväntan om att alla parter 

skulle handla lojalt mot varandra. Det var därför godtagbart att en av parterna sade 

upp avtalet och därefter handlade i strid med avtalet med hänsyn till att de två 

motparterna sinsemellan träffat ett hemligt avtal om samma sak. I U 1981.300 H 

ansågs en panthavare sakna all lojal grund att vägra att byta ut panten mot en 

bankgaranti, och förpliktades att godta pantsättarens erbjudande. Sedan dess har 

lojalitetsuttryck förekommit då och då i Højesteretspraxis,
26

 och begreppet lojal 

upplysningsplikt har spritt sig till andra områden.
27

  

På ytan har det inom Norden således funnits olika grader av erkännande av 

och motstånd mot begreppet inom olika rättskällekategorier. Ytans betydelse ska 

emellertid inte överdrivas. Sannolikt har skillnaderna länge varit mindre än vad som 

kommit till direkt uttryck, och det förhållandet att lojalitetsplikten numera beskrivs på 

ett likartat sätt och tillmäts jämförbar betydelse i den nordiska doktrinen talar starkt 

för att en utjämning skett.  

 

3 Vad är lojalitetsplikt? 

Lojalitetsplikt kan ses som en undantagsnorm eller som en grundprincip. Båda 

synsätten kan uppfattas vara riktiga, och de utesluter inte ens nödvändigtvis varandra. 

Med de avtalsfrihetliga principerna som utgångspunkt kan man se lojalitetsplikten 

som en grundläggande motvikt till dessa,
28

 alltså både som en grundprincip och som 

ett undantag.  

På mellanmansrätten område uppfattas lojalitetsplikten inte ens som ett 

undantag, utan som en huvudregel, som en del av avtalskärnan. Någon hävdade 

nyligen att lojalitetsplikt för mellanmän är en självklarhet. Utan en sådan plikt vore 

kontraktstypen död. Det är möjligt att det är sant. Men när mellanmanskonstruktionen 

                                                 
24

 Se t.ex. Ussing H., Aftaler paa formuerettens omraade, 2 u. København 1945, bl.a. s. 171 f., 177, 260 

och 425 (samma sidangivelser i 3 u. København 1950) och Ussing H., Obligationsretten. Almindelig 

del, 4. u. København 1961 ved Vinding Kruse A., s. 24. 
25

 Se t.ex. Vinding Kruse A., Bør de nordiske købelove revideres?, NJM I 1960 s. 53 ff., och U 

2004.1784 H. 
26

 Se t.ex. Højesterets dom 2010-10-07, sag 345/2007, U 2008.1911 H, U 2000.116 H och U 

1995.366 H. Se även Sø- og Handelsretsavgörandet U 1984.122 S. Jfr även U 1964.221 H, U 1982.4 H, 

U 1985.766 H, U 1987.526 H och U 1987.531 H, där lojalitetsterminologi visserligen inte brukades. 
27

 Se U 2007.3027 H (som rörde ett samarbetsavtal mellan ett försäljningsföretag och ett 

teknikutvecklingsföretag) och jfr även Sø- og Handelsretten i U 2004.92 H (som rörde överlåtelse av 

ett ”pantebrev”, en kredit med säkerhet i fast egendom, där överlåtaren underlåtit att upplysa om att 

kreditgivaren med bättre prioritet avkrävt gäldenären borgen). 
28

 Jfr Unidroit Principles of International Commercial Contracts 2004 (UPICC) Art. 1.3 jfrd m. 1.7, 

Principles of European Contract Law 2000 (PECL) Art. 1:102(1) och Draft Common Frame of 

Reference 2009 (DCFR) II. – 1:102(1).  
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föddes var det knappast så. Först uppstod mellanmannen som en fakticitet, och så 

småningom ålades denne rättsliga plikter utöver det uttryckligt avtalade, dvs. in 

abstracto. En parallell kan ske till ratinginstitutens ansvar. Den 

verksamhetskonstruktionen är inte död trots att uppdragstagarnas lojalitetsplikt mot 

uppdragsgivarna sannolikt är mycket svag. Det kan numera förklaras av att 

kreditgivare både enligt näringsrättslig lagstiftning förutsätts utgå från rating och av 

att de i eget intresse fordrar detta, men ratinginstituten uppstod innan allt detta. Man 

kan alltså inte bara i teorin tänka sig avtalsförhållanden av karaktären immateriella 

uppdrag utan att nödvändigtvis utkräva lojalitetsplikt. 

Vad är då lojalitetsplikt? Det finns som sagt en definition men den är mycket 

vag och förmår inte besvara en rad besvärliga rättssystematiska problem. Exempelvis 

kan förhållandet mellan sådana förpliktelser som brukar betecknas som 

lojalitetsförpliktelser och andra avtalsrättsliga förpliktelser – såväl biförpliktelser som 

huvudförpliktelserna – inte beskrivas med hjälp av definitionen. Det finns nog en 

utbredd önskan om en klart utskuren norm, som inte inkräktar alltför mycket på andra 

rättsliga kategorier, men den ambitionen är för hög i betraktelse av 

lojalitetsbegreppets användning. Man får i stället koncentrera sig på att beskriva hur 

begreppet använts. 

Lojalitetsplikt handlar inte minst om att parternas huvudförpliktelser 

kompletteras med olika biförpliktelser och med villkor för påföljders utövande, men 

lojalitetsplikt kan också röra huvudförpliktelserna eller biförpliktelser som är tätt 

förbundna med dessa. Två exempel på ansvarsutvidgningen som rör gäldenärens 

huvudprestation kan nämnas.  

 

– En syssloman kan göra sig skyldig till avtalsbrott om denne borde inse att 

uppdragets utförande numera står i strid med huvudmannens intresse men trots 

detta fullföljer uppdraget i enlighet med huvudmannens instruktioner, 8 § 

1914–1917 års samnordiska kommissionslag, 5 § nya svenska kommissions-

lagen (2009:865).  

– En vara kan vara behäftad med faktiskt fel trots att den saknar defekter om 

säljaren borde ha insett att varan inte lämpade sig för vad köparen hade för 

avsikt att använda den till (ändamålsfel), 17 § 2 st. 2 finska, norska och 

svenska köplagarna, § 75 a, stk. 2, p. 3 danska købeloven (som endast gäller 

konsumentköp).  

 

Det första exemplet är så gammalt att det kan kritiseras för att inte vara någon 

utvidgning men det är fortfarande en utvidgning i förhållande till grundmönstret, som 

utgår från dispositionsfrihet och löftesbundenhet. Det andra exemplet står i klar 

kontrast till säljarens tidigare felansvar vid köp av bestämt gods. Det finns säkert 

åtskilliga som invänder att detta inte är lojalitetsplikt, eftersom det är fråga om 

lagfästa förpliktelser. En motinvändning är att lojalitetsplikt inte nödvändigtvis avgörs 

av i vilken normkälla som plikten kommer till uttryck.  

Lojalitetspliktens spår syns alltså inte minst i de lagreglerade delarna av 

avtalsrätten. Lojalitetspliktens inarbetande i lagstiftningen har emellertid sällan haft 

plikten som en programidé, utan är mera uttryck för en önskan om en balanserad 

lagfäst avtalsrätt. Undantaget härifrån är lagregleringen av mellanmansrätten, som 

stadgar dels en vagt hållen överordnad plikt, dels mera konkreta förpliktelser som ett 
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uttryck för den överordnade. Lojalitetsplikten har på andra områden filtrerats ner i 

systemet på ett sådant sätt att det är svårt att urskilja den från annat. 

Frågan som säkerligen många ställer sig är hur pass stor inverkan 

lojalitetsplikten kan ha i en enskild situation. Den frågan kan inte besvaras på det sätt 

frågeställaren skulle önska. Svaret blir alldeles för långt och omständligt om det ska 

ha tillräcklig substans. Lojalitetsplikten är situationsberoende. Detta gäller inte minst i 

kontraktuella situationer och prekontraktuella situationer som lett till avtal. 

Lojalitetsplikten i fall där avtal träffats är, vid avsaknad av närmare reglering av 

frågan, beroende av avtalstyp, av den respektive partsställningen inom ramen för 

denna och av det enskilda rättsförhållandets karaktär. Det är ungefär lika lätt att ge ett 

bra svar på den allmängiltigt formulerade frågan vad lojalitetsplikten konkret kräver 

av en part som frågan vad avtalsbundenhetens princip konkret innebär för denne. 

 

4 Lojalitetspliktens självständighet 

4.1 Vad är en självständig grund? 

 

Lojalitetsplikten är inte något hjärnspöke. Den torde knappast förnekas av någon. En 

fråga som ändå ställts åtminstone i svensk doktrin är om lojalitetsplikten kan åberopas 

som självständig grund.
29

 Att den är osjälvständig har på senare tid veterligen inte 

direkt påståtts, men däremot förekommer överväganden som talar i den riktningen.
30

 

För att kunna diskutera frågan behövs det preciseras vad en självständig grund är.  

Självständighetsfrågan kan inte avgöras på grundval av om den norm som 

stöder grunden tillämpats i det enskilda fallet eller inte. Det faktum att ett avtal inte 

jämkas trots yrkande härom innebär inte att oskälighet inte utgör en självständig 

grund. Det förhållandet att risken anses ligga kvar hos säljaren trots ett påstående om 

motsatsen innebär inte att riskregleringen inte är självständig. 

Självständighetsfrågan kan heller inte avgöras av om den aktuella normen 

behöver åberopas, eftersom satsen jura novit curia medför att rättsliga normer aldrig 

behöver åberopas. De omständigheter som grundar överträdelse av lojalitetsplikten 

måste naturligtvis åberopas, eftersom de omständigheter på vilka talan grundas alltid 

måste åberopas, vilket för svensk del framgår av 17 kap. 3 § rättegångsbalken.
31

 Som 

exempel härpå kan anges att det enligt svensk rätt i enlighet med jura novit curia är 

                                                 
29

 Ramberg J. & Ramberg C., Allmän avtalsrätt, 8 u. Stockholm 2010, s. 38, Domeij B., 

Patentavtalsrätt. Licenser, överlåtelser och samägande av patent, 2 u. Stockholm 2010, s. 23 ff. 

Munukka, 2007, s. 487 ff., Ramberg C., Uppsägningstid vid långvariga samarbetsavtal, SvJT 2010 s. 

97, Munukka, SvJT 2010 s. 846 ff., Lennander, i Festskrift Gregow, s. 207. Se även Dalbak, LoR 2007 

s. 603 f. och 611.  
30

 Domeij, 2010, s. 24: ”Sällan eller aldrig ses emellertid lojalitetsplikten som ett självständigt, implicit 

avtalsvillkor som avtalsparter kan anses ha brutit mot.” Ramberg & Ramberg, 2010, s. 38: ”När man 

skall försöka argumentera med stöd av lojalitetsplikten som en självständig grund i enskilda tvister, ger 

den sällan handfast stöd. Lojalitetsplikten fungerar istället främst som ett stöd för tolkning av lagar och 

avtal.” Ramberg C., Uppsägningstid vid långvariga samarbetsavtal, SvJT 2010 s. 97: ”Det är intressant 

att Högsta domstolen över huvud taget inte nämner ordet lojalitet i domskälen. Mot bakgrund av att 

lojalitetsresonemang fått så stort utrymme i hovrättens dom, förefaller det närmast som om Högsta 

domstolen indirekt uttrycker att lojalitet inte utgör en självständig rättsgrund.” 
31

 Se dock numera EU-domstolens dom 2009.06.04, mål C-243/08, Pannon GSM Zrt. mot Erzsébet 

Sustikné Győrfi (ännu ej publicerad), kommenterad i Munukka J., Oskälighet måste alltid prövas ex 

officio – men konsumenten kan avstå från detta, ERT 2010 s. 353 ff. 
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möjligt att i högre rätt göra en ny rättslig kvalifikation, såsom att hävda 

prekontraktuellt lojalitetsbrott i form av culpa in contrahendo vid sidan av ett tidigare 

åberopat avtalsbrott grundat på huvudsakligen samma omständigheter.
32

  

Med ”självständig” avses i det ifrågavarande sammanhanget sannolikt att 

normen kan grunda rätt till utfyllning med förpliktelser eller rättighetsbegränsningar 

utan ett närmare stöd i lag och avtal.
33

 Huruvida en sådan gränsdragning verkligen är 

ändamålsenlig eller inte ska inte diskuteras här.
34

 Klart är emellertid att det på 

avtalsrättens område är ytterst svårt att göra klara distinktioner mellan dessa ganska så 

oprecisa kategorier.
35

 Av den angivna definitionen av självständighet följer att man 

till att börja med kan sortera bort fall som grundar sig på direkt avtalstillämpning, här 

i betydelsen av sådan enkel tolkning att man av avtalets ordalydelse inte gärna kan dra 

någon annan slutsats av partsviljan. Om lojalitetspliktens inflöde sker i form av sådan 

tolkning, borde man kunna säga att den är mindre självständig eftersom den närmare 

anknyter till avtalet som grund än vid utfyllning.
36

 Härav följer också att man kan 

sortera bort fall som grundas på utfyllning enligt lag, särskilt om den grundas på 

direkt lagtillämpning.  

Beträffande analogisk lagtillämpning blir det svårare att dra gränsen. 

Tillämpningen av en analogi hänger inte bara på att det saknas en direkt tillämplig 

regel, utan också på att regeln är lämplig i sammanhanget. Självständighetsuttrycket 

försvagas när utgången förklaras med en analogi. Inte desto mindre kan ibland 

lämpligheten av analogin förklaras med lojalitetssynpunkter. Liknande förhåller det 

sig med icke lagfästa etablerade regler inom avtalstypen och etablerade regler med 

allmänkontraktuell tillämpning. Det vore att föra för långt att generellt undanta fallen 

med tillämpningen av laganalogier och etablerade regler.  

Härutöver finns dessutom fall där utgången inte kan förklaras på annat sätt, 

utan där den (med bortseende från lojalitetsplikten) måste ses som en utbyggnad av 

rättssystemet, genom att en part ålagts förpliktelser eller rättighetsbegränsningar som 

tidigare varit okända eller vars förekomster varit ifrågasatta. Gertrud Lennander har 

nyligen anfört ett exempel på detta.
37

 I NJA 2000 s. 773 ansågs en part i skilje-

förfarande inte ha rätt att under skiljeförfarandet utöva regressrätt mot motparten för 

dennes underlåtenhet att betala sin del av förskottet. JustR Gregow var skiljaktig 

                                                 
32

 I NJA 1988 s. 161 fann HD att det först i hovrätten framställda påståendet om lojalitetsbrott inne-

fattades under det i tingsrätten påstådda avtalsbrottet, jfr Fitger P., Rättegångsbalken, 13:48 c. Detta 

innebär inte ett inordnande av det prekontraktuella ansvaret under kategorin avtalsbrott, utan att det är 

tillräckligt att de omständigheter som åberopats även täcker den prekontraktuella normens rättsfakta. 

Målet återförvisades till hovrätten för ny prövning, och återkom så småningom till HD i NJA 1990 

s. 745. Se närmare om den processrättsliga frågan i Lindell B., Processuell preklusion. Av nya 

omständigheter eller bevis rörande saken, Stockholm 1993, s. 276 ff., särskilt 282 ff.  
33

 Munukka, 2007, s. 488. Dalbak, LoR 2007 s. 603. 
34

 Jfr Rt 2005 s. 1112: ”Den varslingsplikt som FAL § 19-7 første ledd tredje punktum pålegger 

forsikringsselskapet, er et utslag av den alminnelige lojalitetsplikt i kontraktsforhold. Det er et 

grunnleggende krav etter bestemmelsen at den sikrede blir varslet om retten til fortsettelsesforsikring 

på en ’forsvarlig måte’”. 
35

 Jfr Samuelsson J., Tolkning och utfyllning av avtal, Uppsala 2008, passim, bl.a. s. 210 ff. 
36

 I U 2008.1911 H var det fråga om parternas förpliktelser i uppsägningsperioden. En ensamåterför-

säljare hade under uppsägningstiden börjat sälja leverantörens produkter under en annan beteckning, 

vilket stod i strid med ett uttryckligt avtalsvillkor. Bl.a. detta förde Højesteret till att beteckna 

handlandet som grovt illojalt och avtalsstridigt i hävningsgrundande omfattning. 
37

 Lennander, i Festskrift Gregow, s. 207. 
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beträffande motiveringen och uttalade bl.a. ”Den allmänna lojalitetsplikt som kan 

följa av skiljeavtalet kan emellertid inte anses vara en tillräcklig grund för att skapa en 

betalningsförpliktelse för part, särskilt inte som den skulle innebära en ändring av den 

ordning som gäller enligt lag.” Skulle däremot en sådan förpliktelse ansetts ha före-

legat skulle detta enligt Lennander ha inneburit ett exempel på lojalitetspliktens 

självständiga verkan.
38

 Även här skulle rättstillämparen naturligtvis ha kunnat hitta en 

analogigrund, t.ex. den ömsesidiga bidragsplikten i bolagsavtalsförhållanden eller 

köparens medverkansplikt.
39

 Sådana analogier skulle nog ha uppfattats som 

uppseendeväckande, men kanske inte mera uppseendeväckande än lojalitetsplikt. 

En kategori som är svårbedömd ur självständighetshänseende är när 

lojalitetsplikt inverkar på tillämpningen av befintliga regler. Är det ett uttryck för 

självständighet om lojalitetsplikten skärper en existerande förpliktelse? I Rt 2010 s. 

103 prövade Høyesterett en talan om fel i fastighet. Köparen hade två och ett halvt år 

efter tillträdet upptäckt ett fel. Preklusionsfrister i form av en sedvanlig 

reklamationsfrist om rimlig tid från borde-upptäckten och en absolut reklamationsfrist 

på fem år efter tillträdet är lagfäst i § 4-19 avhendingsloven. Köparen hade, i bästa 

fall, väntat något mer än tre månader med att reklamera felet. Reklamationen ansågs 

ha skett för sent. Detta grundades bland annat på att lojalitetsplikten i 

kontraktsförhållanden medför att förväntningarna på att köparen reklamerar felet 

snabbt ökar ju närmare slutet av den femårsfristen man kommer. Enligt dittillsvarande 

praxis hade felreklamationsfristen varit ca. 4–5 månader från upptäckten, och någon 

förkortning av denna mot slutet av den absoluta fristen hade inte omtalats tidigare.
40

 

Inte ens med en sådan utgångspunkt vore det väl givet att förkortningen skulle börja 

verka redan vid halva femårsfristens passerande. Hur som helst åberopades till stöd 

för detta köparens lojalitetsplikt mot säljaren. Det kan ses som ett uttryck för att en 

frikostigt tilltagen preklusionsfrist bör kompletteras med andra avvägningsinstrument 

för att inte bli obalanserad.
41

  

Några andra uttryck för lojalitetspliktens inverkan på det befintliga 

regelsystemet kan ges. Enligt Rt 2005 s. 257, Rt 2006 s. 999 och Rt 2006 s. 1076 kan 

en köpare (av fast eller lös egendom) som anser fel föreligga av lojalitetshänsyn vara 

förpliktad att ge säljaren visst rådrum att överväga felpåståendet eller att vidta rättelse 

i enlighet med sin lagfästa rätt. I Rt 2002 s. 173 ansågs en konsumentköpare som 

rätteligen hävt ett köp av möbler på realisation inte kunna begära mellanskillnaden 

mellan reapriset och det ordinarie priset som prisskillnad vid s.k. hypotetisk eller 

                                                 
38

 Jfr även resonemanget hos minoriteten i HD 2008:92: En bank hade mottagit aktier i pant. En person 

som var inlösenberättigad överlämnade lösenbeloppet till banken och begärde att utfå aktierna. Banken 

förbjöds av panthavaren att utlämna aktierna innan lösenfristen hade löpt ut. Ett i det avseendet enigt 

HD fann att lösenrätt förelåg och att banken var förpliktad att överlämna aktierna. Skiljaktige JustR 

Lehtimaja ansåg emellertid att tillräcklig grund för kvarstad inte fanns, och noterade att banken 

visserligen hade en lojalitetsplikt mot pantsättaren men att denna inte medförde sådan fara för att 

inlösarens rätt skulle äventyras för att grunda rätt till kvarstad.  
39

 Jfr om skiljeavtalet som en association som ger upphov till lojalitetsplikt, Lindskog S., Lagen om 

skiljeförfarande, databasen Zeteo, version den 1 oktober 2010, Avsnittsinledning 1–6 §§, avsnitt 1.2.3. 
40

 Benestad Anderssen H., En ny tidsregning i avhendingsretten, LoR 2010 s. 113. Se vidare Benestad 

Anderssen H., Den relative reklamasjonsfristen ved mangler ved eiendomskjøp – med utblikk til 

Norden, LoR 2010 s. 324 ff.  
41

 Jfr Ramberg, SvJT 2010 s. 154 f., med hänvisning till JustR Lindskogs egna tillägg i NJA 2008 s. 

243. 



Jori Munukka 

96 

 

abstrakt täckningstransaktion.
42

 Enligt den lojalitetsplikt som generellt gäller i 

kontraktsförhållanden ansågs köparen vara skyldig att försöka begränsa sin förlust, 

vilket skulle innebära att en täckningstransaktion i så fall skulle ske med jämförbara 

möbler sålda på realisation. I ett annat norskt avgörande från 2010 prövade 

Høyesterett om ett prisavdrag vid köp av fast egendom kunde tillåtas överstiga 

förbättringskostnaderna.
43

 Så ansågs få ske med hänvisning till att lagbestämmelserna 

inte uppställer hinder mot det och att köparen var skyldig att lojalt begränsa säljarens 

skada.
44

  

Dessa exempel har alla hämtats från norska Høyesterett, vilket talar för att 

benägenheten hos rättstillämparen att uttryckligen åberopa lojalitetsplikt är större i 

Norge än i övriga nordiska länder, men det kan inte tas till intäkt för att inte samma 

eller liknande överväganden görs i övriga länder. Exemplen ligger på gränsen till en 

självständig verkan så som den diskuterats ovan. Mera klart självständiga exempel 

finns. 

 

4.2 Exempel på lojalitetspliktens självständiga verkan 

 

De lösningar som kan anses ge uttryck för lojalitetsplikt kan uppfattas som mycket 

stort. Här följer några rättsfall där lojalitetsterminologi brukats av domstolen eller där 

lojalitetsplikt enligt min uppfattning legat nära till hands. Här beskrivs endast 

prejudikat från 2000-talet. Redovisningen har inte ambitionen att vara fullständig. Det 

bör noteras att rättsfallen inte nödvändigtvis reflekterar ställningen i hela Norden. 

Här ska först några prekontraktuella situationer beskrivas. Lojalitetsplikt kan 

få verkan som en självständig prekontraktuell ansvarsnorm för förtigande som inte 

kan betecknas som svek eller hederstridigt beteende. Helt allmänt krävs ett handlande 

som i relativt hög grad bortser från motpartens intressen i situationer som inte leder 

till avtal.
45

 Ett exempel på detta, som också rör annat prekontraktuellt handlande än 

bristande upplysning är att parter involverade i gemensamma samarbetsprojekt kan 

vara förhindrade att handla för egen räkning om detta handlande riskerar att motverka 

samarbetsprojektet. I ett norskt avgörande från 2010 ställdes frågan om det stod i strid 

med lojalitetsplikten att tillsammans med andra planera projekteringen av ett garage 

och under tiden som planerna utvecklades själv köpa den tomt som var avsedd för 

garaget för att där själv uppföra ett garage.
46

 Parterna ansågs inte ha träffat något 

bindande avtal. Høyesterett kom fram till att saken inte kunde ställas på sin spets,
47

 

eftersom tomtköparens förhandlingsparter hade yrkat att tomten skulle överföras på 

dem. Den prekontraktuella lojalitetsplikten kunde inte åstadkomma kontrakts-

påföljden fullgörelse, utan endast ersättning för det negativa intresset.
48

 I Rt 2001 s. 

                                                 
42

 Jfr 69 § köplagen och §§ 25, 30 och 45 danska købeloven. 
43

 Høyesteretts dom 2010-11-17, HR 2010-1967-A. 
44

 I två svenska rättsfall på sakrättens område, NJA 2007 s. 413 och NJA 2008 s. 684, har ett liknande 

bakgrundsresonemang förts om företagsrepresentanters plikt att vid risk för intressekonflikter i närstå-

endetransaktioner tillgodose företagets intresse under straff- och skadeståndsansvar, vilket lett till att 

sakrättsligt skydd kunnat uppnås trots att överlåtaren inte avskurits från den fysiska möjligheten att 

förfoga över egendomen. 
45

 Jfr t.ex. Rt 2006 s. 1585, med hänvisning till Rt 1998 s. 761. 
46

 Høyesteretts dom 2010-12-03, HR 2010-2060-A. 
47

 Jfr U 1988:53 H. 
48

 Domstolen hänvisade här särskilt till Rt 2007 s. 425. 
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473 uttalade Høyesteretts kjæremålsutvalg att kravet på förutsebarhet vid offentlig 

upphandling kräver efterlevnad både av skrivna regler och av den allmänna 

lojalitetsplikten i avtalsförhållanden. Upphandlingar som inte är fullt ut reella, utan 

som exempelvis endast syftar till att testa marknaden, träffas av kraven. Utvalget 

ansåg dock att detta kan botas av om upphandlingen efter en helhetsvärdering 

slutligen framstår som saklig.
49

  

I finska HD 2009:45 hade en presumtiv hyresgäst och en hyresvärd fört 

diskussioner om en lokal. Hyresgästen hade fått kontraktshandlingar skickade till sig 

och inte gjort invändning mot deras innehåll. Hyresgästen hade sedan fått veta att det 

för några år sedan hade funnits ett problem med inomhusluften i lokalerna och gjort 

anmärkning om detta. Hyresvärden hade förklarat att problemen var lösta sedan några 

år tillbaka. Lokalerna behövde byggas om för hyresgästen, och hyresgästen deltog i 

planerna för detta. Hyresgästen hade vägrat hyresvärden att fortsätta att hyra ut 

lokalerna till den befintliga hyresgästen. Några månader senare förklarade hyresgästen 

sig inte vara intresserad av lokalerna. HD förklarade att avtalsförhandlingar inte 

innebär bundenhet men att skadeståndsskyldighet för det negativa intresset kan uppstå 

för den som uppsåtligen eller oaktsamt gett motparten grund att tro att parterna 

kommer att binda sig och motparten redan börjat ådra sig kostnader. HD gav 

ersättning för dels uteblivna hyresintäkter från den föregående hyresgästen, dels 

ombyggnadskostnader. HD åberopade inte lojalitetsplikt men det är rimligt att se 

avgörandet som ett uttryck för en sådan.
50

 

Lojalitetsplikten anses allmänt skärpas i och med att avtal träffats.
51

 Denna 

skärpning får inte sällan retroaktiv verkan, på så vis att det prekontraktuella 

handlandet – då oftast bristande upplysningsplikt – prövas med en kontraktuell 

felstandard. Ett exempel på detta är det svenska avgörandet NJA 2007 s. 86, där en 

säljare av en fastighet som hade en motocrossbana som granne ansågs ha varit skyldig 

att upplysa köparen om detta med hävningsrätt som följd, trots att 

undersökningsplikten avseende fastighetens omgivningar ansågs omfatta 

motocrossbanan.
52

 Visserligen kan man här förklara utgången med felreglerna, men 

domen innebär utan tvekan en kursändring.
53

  

I det finska fallet HD 2007:72 ansågs en bank ha brustit i sin lojalitetsplikt 

mot en kredittagare vid avtalets ingående. Kredittagaren skulle för lånet förvärva 

aktier i ett bostadsaktiebolag och kreditgivaren ordnade med det praktiska kring 

finansieringen. Till aktierna var knutna nyttjanderätten till tre intilliggande lägenheter, 

som kredittagaren avsåg att upplåta som lokal. Vid sitt förvärv av aktierna hade 

kredittagaren inte inhämtat något gravationsbevis avseende fastigheten eftersom köpet 

inte omfattade fastigheten som sådan. Kredittagaren var ovetande om att banken hade 

panträtt också i bostadsaktiebolagets fastighet till säkerhet för säljarens skulder. 

Banken hade utfärdat en bankgaranti till säkerhet för kredittagarens förpliktelser mot 

säljaren. Efter säljarens betalningsdröjsmål lagförde banken säljaren, men talan 
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 Jfr Rt 2007 s. 983. 
50

 Mäenpää, JFT 2010 s. 346 f. med not 112. 
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 Se t.ex. Simonsen L., Prekontraktuelt ansvar, Oslo 1997, s. 18 ff. 
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 Munukka, 2007, s. 90 f. och 366. Björkdahl, JT 2009–10. 
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 Grauers F., Upplysningsplikt vid fel i fastighet på diskutabla grunder, JT 2006–07 s. 890 ff.,  

Håstad T., Säljarens upplysningsplikt vid överlåtelse av fast egendom, JT 2007–08 s. 44 ff., och 

Grauers F., Upplysningsplikten vid fastighetsköp – än en gång, JT 2007–08 s. 811 ff. 



Jori Munukka 

98 

 

återkallades och säkerheten överlämnades till säljaren. Kredittagaren försökte sälja 

den ombyggda lokalen, men då en spekulant tog ut ett gravationsbevis uppdagades 

fastighetsinteckningen, vilket föranledde en tvist. Kredittagaren lyckades hyra ut 

lokalerna under några år men sedan hyresgästen, som var villig att förvärva lokalerna 

för drygt 3 milj. finska mark, tröttnat på att vänta ut lösningen av tvisten, gick 

lokalerna varken att hyra ut eller sälja under flera år. När den väl såldes skedde detta 

för drygt 1 milj. mark, dvs. till ca en tredjedel av det pris som kunde förväntas om 

fastigheten hade varit ograverad. I sin relativt principiellt avfattade dom,
54

 hänvisade 

HD till tidigare praxis som innebär att en bank varken övertar kundens risk i sin 

egenskap av borgensman, eller behöver beakta en aktieförvares intressen enbart i sin 

egenskap av panthavare av aktierna. Banken ansågs trots detta skadeståndsskyldig för 

kredittagarens förlust, till följd av sin underlåtenhet att upplysa kredittagaren i sin 

egenskap av presumtiv aktieförvärvare om att fastigheten var intecknad. Banken 

ansågs ha att tillvarata kredittagarens centrala intressen, och på grund av denna 

lojalitetsplikt tillse att kredittagaren skulle få kännedom om sådana för banken kända 

omständigheter som uppenbart hade avgörande betydelse för kredittagarens 

bedömning i finansieringsfrågan. Frågan om skadeståndets beräkning (jämte eventuell 

jämkning till följd av medvållande) återförvisades till tingsrätten för fortsatt 

behandling. 

I U 2004.1784 H hade en köpare av ett företag underlåtit att vidta en 

företagsbesiktning, en due diligence. Säljaren hade lämnat omfattande garantier, och 

för några av dessa förelåg garantiavvikelser. Säljaren hade också underlåtit att berätta 

att företagets viktigaste kund hade infört ett orderstopp om minst sex månader, vilket 

ansågs utgöra ett åsidosättande av säljarens lojala upplysningsplikt. Köparen medgavs 

hävningsrätt. 

I en dom från Højesteret från 2010 befanns en professionell konsthandlare ha 

agerat så i strid mot lojalt uppträdande att hon förlorat rätten till den avtalade 

förmedlingsprovisionen på 50 procent av säljarens avans.
55

 Det klandervärda i 

handlandet låg i att konsthandlaren hade underlåtit att upplysa om att hon redan vid 

parternas avtalsingående hade en färdig överenskommelse med en köpare om köp av 

tavlan. Konsthandlaren fick emellertid rätt till ersättning motsvarande halva 

provisionsbeloppet för att hon tidigare lämnat säljaren rådet att inhandla tavlan. 

Möjligen kan denna ersättningsgrund förklaras med rättsfiguren obehörig vinst.  

I finska HD 2008:91 hade några lägenhetshavare beställt tapetsering av sin 

lägenhet av ett aktiebolag verksamt i branschen.
56

 I Finland kan man få ett inte 

obetydligt skatteavdrag för utgifterna för sådana tjänster. Arbetena utfördes, men när 

lägenhetshavarna begärde skatteavdrag nekades de rätt till detta eftersom företaget 

inte var registrerat i det s.k. förskottsuppbördsregistret. Frågan var om företaget kunde 

anses skadeståndsskyldigt för sin underlåtenhet att upplysa lägenhetshavarna om att 

det inte var registrerat. – HD redogjorde för felbestämningen vid tjänster enligt 8 kap. 

12–14 §§ konsumentskyddslagen (KSL). I dessa stadgas bl.a. skyldigheterna att 

beakta beställarens intressen, att upplysa om att tjänsten med hänsyn till priset, 

föremålets värde och egenskaper eller andra särskilda omständigheter uppenbart inte 
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 Se den djupgående rättsfallsanalysen hos Karhu, Juhlajulkaisu Kaartio. 
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 Højesterets dom 2010-10-07, sag 345/2007. 
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 Kommenterad i Saarnilehto A., Neuvottelulojaliteetti ja kotitalousvähennys, Oikeustieto 2008/5, s. 

2 ff. 
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är ändamålsenlig för beställaren, och att upplysa om att tjänsten uppenbarligen blir 

betydligt dyrare än beställaren rimligen har kunnat förutse. HD konstaterade med stöd 

av förarbetena att felregleringen syftade till att enbart utförandet och resultatet av 

tjänsten skulle utgöra bedömningsgrund för tjänstens avtalsenlighet. Därutöver gällde 

enligt HD:s majoritet allmänna avtalsrättsliga grundsatser om inte annat föranleddes 

av lagen. Majoriteten fann att fallet främst aktualiserade grundsatser om 

avtalsförhandling och avtalsförhandlingsbrott. Vid avtalsförhandling har en part plikt, 

trots bevakandet av sina egna intressen, att beakta även motpartens intressen, uttalade 

majoriteten. Ett inlåtande på avtalsförhandlingar ger upphov till en ömsesidig 

lojalitetsplikt, på grundval av vilken de förhandlande kommer att uppföra sig så, att 

motparten inte misstar sig om avtalets väsentliga villkor eller innebörd. HD:s 

majoritet fann att företaget måste ha känt till att uppdragstagarens förekomst i 

uppbördsregistret utgjorde en förutsättning för avdragsrättens utövande och att det är 

ovanligt att aktiebolag som bedriver verksamhet på det aktuella området inte är 

registrerade. Lägenhetshavarna hade med fog kunnat förutsätta att de kunde göra ett 

skatteavdrag. Ett skatteavdrag skulle ha täckt en betydande del av kostnaderna, varför 

det stod klart att kännedom om avsaknad av avdragsrätt skulle ha kunnat verka 

avgörande på beslutet att beställa arbetena. För tjänster av ifrågavarande slag måste 

enligt majoriteten beaktas att avsaknad av avdragsrätt utgör en betydligt kostnads-

höjande faktor. Avseende priset hade man, i enlighet med redogörelsen för 8 kap. 

14 §, inrättat en upplysningsplikt för uppdragstagaren. Med hänsyn till att avdragsrätt 

inte alltid föreligger vid denna typ av arbeten och till att beställare har plikt att lämna 

sin uppdragstagare upplysningar som är nödvändiga för avtalet och dess 

genomförande fann HD:s majoritet att lägenhetshavarna hade en skyldighet att 

klargöra att de förväntade sig avdragsrätt för en del av kostnaderna. Skyldigheten 

hade inte uppfyllts, varför deras förlust delvis var orsakad av dem själva. De erhöll 

därför ersättning med 750 euro av yrkade 1 165 euro.
57

 – HD:s minoritet ogillade 

lägenhetshavarnas talan. Den ansåg att lojalitetspliktens tillämpning i detta fall skulle 

innebära att 8 kap. KSL skulle tolkas extensivt eftersom den inte var tillämplig enligt 

ordalydelsen. På uppdragstagaren kunde inte läggas en plikt av sådan allmängiltig 

natur, vars innehåll skulle bestå i att spontant upplysa en privatperson i egenskap av 

beställare om uppdragstagarens förekomst i registret, och vars försummelse skulle 

leda till skadeståndsskyldighet. – Någon direkt tillämplig bestämmelse fanns inte att 

tillgå i lag eller avtal.
58

 Av domskälen följer att det inte var fråga om en tillämpning 

av lojalitetspliktsbestämmelsen 8 kap. 12 § utan av den lojalitetsplikt som följer av 

allmänna grundsatser och inträder vid valet att inlåta sig på avtalsförhandlingar. 

Någon kanske undrar om majoriteten inte bara tillämpade lagbestämmelsen 8 kap. 

14 § KSL. HD:s majoritet gjorde beträffande uppdragstagarens upplysningsplikt 

onekligen en referens till bestämmelsen. Referensen verkar emellertid endast ha skett 
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 Jfr även HD 2001:128, där upplysningsplikt men inte lojalitetsplikt åberopades av domstolen. 
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 Skulle tvisten ha avgjorts enligt svensk rätt skulle sannolikt 11 § konsumenttjänstlagen (1985:716) ha 

legat närmast till hands: ”Tjänsten skall slutligen anses felaktig, om näringsidkaren i annat fall än som 

avses i 6 § första stycket före avtalets ingående har underlåtit att upplysa konsumenten om ett sådant 

förhållande rörande tjänstens beskaffenhet eller ändamålsenlighet som näringsidkaren kände till eller 

borde ha känt till och som han insåg eller borde ha insett vara av betydelse för konsumenten. En 

förutsättning för att tjänsten skall anses felaktig är dock att underlåtenheten kan antas ha inverkat på 

avtalet.” Inte heller denna träffar riktigt rätt, den omfattar omständigheter som rör tjänstens 

beskaffenhet och ändamålsenlighet. 
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för att påvisa att priset, och information som påverkar detta, är en betydelsefull faktor 

vid fastställande av upplysningsplikt. Bestämmelsen handlar bl.a. dels om om-

ständigheter som gör att tjänsten uppenbart inte är ändamålsenlig bl.a. med hänsyn till 

priset, dels om tjänsten blir betydligt dyrare än vad beställaren har kunnat förutse. Det 

senare skulle ju i och för sig kunna anses vara ett tillräckligt lagstöd för avgörandet, 

men ett enigt HD hade dessförinnan redogjort för att lagrummet enligt förarbetena 

inte var avsett för så avlägsna omständigheter som dessa.  

Det faktum att en part handlat i enlighet med lojalitetspliktens krav är i sig 

inte befriande.
59

 Det kan däremot fungera som ett argument när ett visst handlande 

kan presumeras vara godtagbart, och parten därtill har handlat på ett lojalt sätt, eller – 

omvänt – inte ens kunnat klandras med att ha handlat lojalitetsstridigt. I danska U 

2005.616 H var frågan om en kommunalt anställd tjänsteman med bindande verkan 

kunde ingå förlikning om anställningens upphörande.
60

 Tjänstemannen menade att så 

inte var fallet men Højesteret konstaterade motsatsen bl.a. med motiveringen att 

anställningens upphörande var en följd av ett avtal mellan parterna och kommunen 

vid förhandlingarna agerat som en lojal avtalspart.
61

 Fallet handlar om parter i ett 

bestående avtalsförhållande men som ingår ett nytt avtal, ett förlikningsavtal, om 

rättsförhållandets upphörande. Huruvida fallet ska hänföras till prekontraktuell eller 

kontraktuell lojalitetsplikt kan därför diskuteras. 

Här följer några kontraktuella exempel. Svek och liknande hedersstridighet 

kan förekomma också på det kontraktuella stadiet. I norska Rt 2008 s. 1365 framträder 

möjligheten att vid grov illojalitet och svek godta punitiva rättsverkningar. Två 

personer träffade avtal om att inhandla en målning och reglerade följderna av en 

vidareförsäljning. Den av parterna som köpte in tavlan påstod att köpeskillingen 

uppgick till 12 miljoner norska kr, varav den andra enligt avtalet skulle erlägga 10 

miljoner. Tavlan inköptes i själva verket för 6,2 miljoner. Tavlan såldes sedan vidare 

för påstådda 14 miljoner, när det i själva verket var 15 miljoner. Den sviklige hävdade 

bl.a. sig ha rätt till del i den vinst som uppkommit genom försäljningen men så ansågs 

inte vara fallet. Det faktum att resultatet för den lurade motparten därigenom skulle 

bättre än om den sviklige skulle ha uppträtt korrekt utgjorde ingen avgörande 

invändning.  

En part som enligt avtalet erhållit ensidig bestämmanderätt kan inte medges 

rätt att få utöva denna på ett oförutsebart sätt. Det kan t.o.m. ställas högre krav än så. 

En leasegivare som tilldelats rätten att ensam bestämma leasingavgiftens storlek 

ansågs i NJA 2005 s. 142 vara förpliktad att tillämpa denna rätt på ett lojalt och 

konsekvent sätt. Här godtogs därför inte någon fri avgiftsbestämmanderätt trots att 

avtalets ordalydelse gav stöd för detta. Avtalet jämkades inte, utan begränsningen 

följde av avtalstolkning. Man kan fråga sig om fallet bör hänföras till direkt 

avtalstillämpning eller om det är ett uttryck för lojalitetspliktens självständiga verkan. 

Det kan hur som helst antas att leasegivaren verkligen ansåg sig ha fri 

bestämmanderätt och att domskälen inte gjorde någon referens till huruvida 

leasetagaren vid avtalstillfället hade fog att förvänta sig motsatsen. 

I U 2007.3027 H ansågs det föreligga ett ramavtal för framtida samhandel. 

Ett av företagen skulle utveckla och producera en värmeenergimätare, som skulle 
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 Munukka, 2007, s. 475 f. 
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 Jfr även nedan anförda Høyesteretts dom 2010-11-17, HR 2010-1967-A.  
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 Se närmare Kristensen J., Aftaler om fratræden i det offentlige, Advokaten 2/2005. 
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marknadsföras av motparten. Producenten överlät sin verksamhet utan att 

dessförinnan underrätta motparten om varken de utvecklingsproblem som uppstått 

eller överlåtelsen. Avtalet ansågs inte hindra producenten att överlåta verksamheten. 

Av avtalet ansågs emellertid följa att parterna var skyldiga att uppträda lojalt och 

underrätta varandra om omständigheter av betydelse. Producenten ansågs ha handlat i 

strid med sin förpliktelse att lojalt upplysa motparten om förhållanden av betydelse 

och blev skadeståndsskyldig för de kostnader som hade kunnat undvikas av motparten 

om denne tidigare skulle ha erhållit reell och realistisk information om utvecklings-

problemen. Också detta fall kan diskuteras ur självständighetshänseende. Avtalet 

ansågs förutsätta lojalt beteende. Detta kan naturligtvis uppfattas så att parterna 

genom avtal förbundit sig till en särskild lojalitetsplikt, även om detta inte skett 

uttryckligt,
62

 men kan också uppfattas så att parter i vissa samverkansförhållanden 

anses ha en sådan plikt om inte annat motsäger detta.
63

  

Lojalitetsplikt fungerar i allmänhet som en motvikt till en alltför långtgående 

tillämpning av avtalsfrihetliga principer som avtals- och löftesbundenhet men det 

finns tillfällen när lojalitetsplikt kan stärka avtalsbundenheten. Ett exempel på detta är 

Rt 2005 s. 268. Ett fiskuppfödningsföretag hade tecknat ett sjuårigt avtal om slakt med 

ett fiskslakteri. Uppfödaren förband sig att anlita slakteriet för hela sin produktion. 

Uppfödaren sålde ett och ett halvt år in på avtalsperioden sina uppfödnings-

koncessioner, utan att göra förbehåll för slakteriets rätt. Slakteriet hävdade att 

avtalsbrott förelåg. Uppfödaren åberopade bl.a. Rt 1970 s. 1350, där ett femårigt 

transportavtal hade träffats men uppfattades binda uppdragsgivaren endast så länge 

denne hade behov av transporter. Uppdragsgivaren hade upplåtit sin fabrik till annan, 

som två år in på avtalsperioden träffade transportavtal med annan transportör. 

Uppdragsgivaren ansågs inte behöva svara för detta. I 2005 års avgörande noterades 

dels att majoriteten i 1970 års fall hade betonat att uppdragsgivarens verksamhet var 

ekonomiskt instabil och att transportören var medveten om detta redan vid 

avtalsingåendet, dels att hänsynen till parternas ömsesidiga lojalitet i 

kontraktsförhållanden hade tillagts ökad vikt i senare praxis.
64

 Detta innebar att 

överlåtelsen av koncessionerna bedömdes utgöra avtalsbrott.
65

 Slutsatsen härav är 

alltså att uppfödaren förblev bunden att leverera den förutsatta mängden till slakt. Det 

kan anses vara ett fall som hör till direkt avtalstillämpning men som skäl anfördes inte 

bara att situationen på ett betydelsefullt avvek från 1970 års avgörande, utan dessutom 

att lojalitetsplikten skärpts sedan dess.  

I ett avgörande från Høyesterett 2011 ansågs lojalitetsplikt finnas som en 

bakgrund också till standarden NS 8401.
66

 En arkitektbyrå hade vunnit en 

upphandling om om- och tillbyggnad av en skola. Fast pris hade avtalats, med en 

möjlighet till tillägg vid avtal om detta. På grund av ändringar ökade arbetsinsatsen 

från arkitektbyråns sida. När byrån krävde ytterligare ersättning hävdade beställaren 

bl.a. att det stod i strid med den icke lagfästa lojalitetsplikten att inte varsla om kraven 
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 Jfr NJA 1962 s. 359, där det fanns en uttrycklig lojalitetsklausul. 
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 Munukka, 2007, s. 493 f. 
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 Hänvisning skedde särskilt till Rt 1988 s. 1078 på s. 1084, och till Hagstrøm V., Obligasjonsrett, 3 u. 
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i tid. Majoriteten ansåg att lojalitetsplikten inte var eftersatt,
67

 bl.a. med hänsyn till att 

byrån inte kände till den ackumulerade tidsåtgången och att byrån förklarade att den 

skulle fakturera för sådan tid som beställaren gått med på. 

Rättsförluster på grund av passivitet i avtalsförhållanden kan uppstå på flera 

grunder. Ett anspråk kan med stöd av lag eller avtalsvillkor prekluderas till följd av 

sen reklamation eller preskription. Passiviteten kan också tolkas som ett konkludent 

uttryck för eftergift, eller ge motparten en sådan befogad uppfattning.
68

 

Passivitetsverkningar därutöver kan förklaras följa av en allmän passivitets-

grundsats,
69

 som kan vila på hänsyn till att motparten invaggats i trygghet och fått 

försämrade möjligheter till bevissäkring och skadebegränsning.
70

 En närmast 

oomstridd uppfattning är att reklamationsplikt kan stödjas på lojalitetshänsyn.
71

 I Rt 

2008 s. 969 hade en laxuppfödare träffat ett tioårigt ramavtal med en smoltproducent 

om att den senare skulle leverera laxungar till uppfödaren. Smoltproducenten hyrde 

därefter ut sin anläggning och överlät ramavtalet på den nya innehavaren. Den nya 

innehavaren levererade i två år till uppfödaren innan denne fick leveransproblem. 

Uppfödaren krävde då fullgörelse av den ursprunglige smoltproducenten. Lojalitets-

hänsyn och krav på klargörande ansågs medföra att en borgenär kan ha en plikt att 

välja gäldenär. Uppfödaren ansågs konkludent ha gett uttryck för att godta den nya 

innehavaren med befrielse av den ursprunglige smoltproducenten.  

 

5 Något om lojalitetspliktens fördelar 

Samtliga de som ägnat lojalitetsplikten ett djupare studium har uppfattat saken så att 

den existerar i nordisk avtalsrätt. Detta är emellertid inte en uppfattning om att 

lojalitetspliktens krav bör ställas högre, det varierar nog med vad varje författare anser 

vara rimligt ur ansvarssynpunkt.
72

 Men, oberoende av författarnas tro eller misstro till 

lojalitetspliktens lämplighet, så finns den. Lojalitetsplikten kan kritiseras för att vara 

suddig, men det kan förklaras med att den som betraktar den söker ett konkret besked 

om dess innebörd i avtalsrätten som helhet. För den som ställer in objektivet på en 

avtalstyp, och en viss situation inom ramen för denna, framträder bilden mycket 
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 Høyesterettsdommer Noer var av motsatt uppfattning. 
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 Hultmark C., Reklamation vid kontraktsbrott, Stockholm 1996, s. 35 f., Ramberg C., Reklamation 

mot advokater och revisorer, SvJT 2010 s. 155. 
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 Jfr exempelvis Højesterets dom 2010-11-18, sag 189/2008, där parterna framställt vissa anspråk och 
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 Jfr beträffande de två senare hänsynen Bärlund, 2002, s. 487 ff., som anser dessa utgöra uttryck för 

lojalitetsprincipen. 
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 Se t.ex. Munukka, 2007, s. 155 not 199 med hänvisningar. 
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 Personligen finner jag anledning att rikta kritik bl.a. mot reklamationspliktens alltför sterila 

utformning, mot ovannämnda Rt 2010 s. 103 av förutsebarhetsskäl och av avsaknaden av ett klart 

argument för varför en säljare skulle ha ett behov av en snabbare reklamation mitt i en absolut 

reklamationsperiod av fem år än i början av perioden, och av kontraheringsfrihetsskäl mot att 

skadebegränsningsplikten kan tillämpas så att en hävande parts rätt till skadestånd jämkas för att denne 

inte på nytt träffat avtal med sin förra motpart. 
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klarare. Ibland är det fråga om att en mellanman inte haft huvudmannens bästa för 

ögonen, ibland handlar det om att en avtalsbunden part försöker lindra sin avtalsbörda 

eller förmera sitt avtalsresultat genom att åberopa en formellt grundad befogenhet, 

ibland att en avtalspart snabbt vill frigöra sig från förhållandet utan att motpartens 

handlande gett godtagbar anledning att häva. Lojalitetsplikten fungerar därmed som 

ett instrument för genomsyn av rättsförhållandet, och låter betraktaren se det 

materiella genom det formella. 

Lojalitetsplikten har flera tilltagande drag, varav här ska nämnas några. 

Fiktioner förekommer i rätten. En del är nödvändiga eller i vart fall lämpliga för en 

effektiv normgivning. Som exempel kan nämnas fiktionen om medvetenhet om 

rättens innehåll. Andra fiktioner är mindre lämpliga. En sådan fiktion är att parterna 

får anses ha avtalat om någonting, trots att det inte finns gott stöd för att detta varit 

parternas avsikt eller för en sådan presumtion av normativ allmängiltig karaktär. Om 

man motverkar ett öppet erkännande av lojalitetsplikten, bjuder man också in dolda 

rättviseöverväganden i en förment avtalstolkning eller med överraskande analogier. 

Det främjar inte de två viktigaste förutsebarhetsaspekterna, parternas möjligheter att 

vid avtalstillfället avgöra vad som blir avtalets effekter och att vid tvist avgöra vad 

som blir tvistens utgång om frågan förs till domstols- eller skiljeförfarande. Även om 

man bortser från risken för dolda rättviseöverväganden, vilka kanske är lätta att 

misstänka men desto svårare att belägga, blir rättssystemet svåröverblickbart när det 

på små öar av tolkningstraditioner är lättare att anse partsavsikt föreligga om något än 

på andra ställen. Analogispridningen är inte heller problemfri, den leder till splittring 

och osäkerhet om hur mycket den avlägsna lagfästa avtalstypens regler påverkar det 

aktuella området i övrigt. 

Det finns en betydelsefull poäng med att uppfatta lojalitetsplikten som en 

övergripande princip och med att försöka registrera lojalitetshalten i lagstiftningen 

och rättstillämpningen. Om lojalitetspliktbegreppet reserveras för udda situationer, har 

man redan genom definitionen reducerat den till en norm av mindre betydelse, och det 

i sig är i sin ordning. Det finns inget självändamål att ge en norm högre rang än den 

förtjänar. Men det leder bara till förvirring att uppfatta lojalitetspliktens tillämpning 

som ett antingen eller. Rättssystemet blir mera överblickbart och får en mera koherent 

utformning om man uppfattar lojalitetsplikten som en vid sidan av de avtalsfrihetliga 

principerna ständigt närvarande norm, en princip som kräver olika mycket i olika 

situationer. I den mån lagstiftning helt reglerar frågan träder lojalitetsplikten endast 

fram bland regelns förklaringsgrunder. Om lagstiftningen allmänt sett ger anvisning 

om nivån hos kraven på en rättslig partskategori, anpassar sig lojalitetsplikten till den 

högre eller lägre nivån, som också visar sig när lagregeln inte är direkt tillämplig.  

Även den som förordar strikt avtalsbundenhet och det som i övrigt följer av 

klassisk avtalsrätt måste också erkänna gränser för denna. Annars skulle det aldrig gå 

att åberopa befriande möjligheter såvida dessa inte framgick av lag. Annars skulle 

man alltid få utöva en rättighet, även om det skulle stå i strid med avtalsändamålet, 

ske uteslutande i skadesyfte eller medföra motparten en belastning som inte skulle stå 

i proportion med partens vinnande. Den som förordar ett sådant förhållningssätt måste 

också överväga hur mycket avtalsinnehåll som skulle behöva föras in in concreto vid 

varje avtalsslutande och hur mycket lagstiftning som skulle täcka upp luckorna. 

Möjligen menar densamme att man måste godta vissa begränsningar och justeringar i 

avtalsändamålets eller pragmatismens namn, och att analogier måste få ske. Ja, då 
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börjar uppfattningen om hur lösningen ska se ut närma sig den som stöder sig på 

lojalitetsplikt, men lojalitetsplikten som ett sammanbindande element saknas. Risken 

är att ordningen blir så komplex att den blir svårförklarad och beroende av 

tillfälligheter: En part i en viss avtalstyp har en viss plikt. Riktigt varför vet vi inte, 

annat än att det framgår av lag eller praxis. Kan man tänka sig att en part i en annan 

avtalstyp skulle kunna ha samma plikt? Varför skulle det vara så, om det inte framgår 

av lag eller praxis? Lojalitetsplikten är en norm som tvingar rättstillämparen att känna 

in rättsförhållandet så långt som bevisningen förmått visa. Varje återförsäljar-

förhållande kan inte uppställa liknande förpliktelsekataloger som handelsagentur, utan 

bara de som i tillräcklig grad uppvisar liknande utsatthet för parterna.   

 

6 Lojalitetspliktens framtid 

Lojalitetsplikten ser ut att bestå en tid framöver, men på längre sikt hänger dess 

betydelse samman med behovet. I rättstillämpningen fyller andra normer redan nu 

mycket av behovet. 36 § avtalslagen är en norm som pekar i samma riktning,
73

 även 

om oskälighetströskeln för ändring av konkret avtalsinnehåll ligger högt.
74

 Utfyllning 

av avtalet med abstrakt avtalsinnehåll är en form av normtillämpning som ofta kan 

grundas på lojalitetsplikt. Men vid sådan tillämpning är det för rättstillämparen sällan 

strängt taget nödvändigt att åberopa lojalitetsplikt. Domstolen hänvisar vanligen 

direkt eller analogt till en lagbestämmelse, eller direkt eller indirekt till en 

avtalsbestämmelse. En ytterligare form av rättstillämpning är att hänvisa till att en part 

hade en uppfattning som motparten måste ha insett, jfr 6 § 2 st. avtalslagen, eller en 

befogad förväntan om motpartens huvudprestation, 17 § 3 st. köplagen.
75

 Vid sidan 

härav finns också andra normer som fyller liknande funktioner. Om domstolarna 

väljer att undvika att åberopa lojalitetsplikt, kommer den sannolikt ändå att leva kvar 

som en övergripande norm i rättslitteraturen men den får då också ett teoretiskt och 

abstrakt skimmer över sig. För närvarande ser detta öde inte ut att vara nära 

förestående, annat än möjligen i Sverige, där HD som sagt varit försiktig med att 

åberopa lojalitetsplikt.  

Lojalitetsplikten ser således ut att ha en framtid i nordisk avtalsrätt, även utan 

utomnordisk inverkan. Förekomsten i utomnordisk rätt har varit en inspirationskälla, 

och de transnationella instrumenten Unidroit Principles of International Commercial 

Contracts
76

 och Principles of European Contract Law
77

 har därtill bekräftat lojalitets-

pliktens centrala ställning i transnationell och gemensameuropeisk avtalsrätt. Från 

nordisk horisont kan man konstatera att det senaste större bidraget till avtalsrättens 

harmonisering, Draft Common Frame of Reference (DCFR), i likhet med de tidigare 

                                                 
73

 Jfr NJA 2009 s. 408, där tillämpningen av ett försäkringsvillkor som gav försäkringsbolaget rätten att 

bestämma ersättningsmetod ansågs uppenbart oskälig enligt 36 § avtalslagen.  
74

 Jfr Grönfors K. & Dotevall R., Avtalslagen, 4 u. Stockholm 2010, s. 249 med not 217, som möjligen 

kan tolkas så att lojalitetsplikten helt ska anses rymmas inom 36 § avtalslagen. 
75

 I Danmark saknas motsvarande köplagsbestämmelse för andra köp än konsumentköp. Där har som 

nämnts också, långt innan införandet av de nya köplagarna i övriga Norden, utvecklats en ofta 

tillämpad norm om säljarens lojala upplysningsplikt. 
76

 Ursprungligen utgivna i bokform 1994 och i senaste version från 2004. En ny version planeras 

utkomma inom kort, se Lando O., Rom I, lex mercatoria og den internationale ”soft law” (PECL, 

PICC, CFR), ERT 2010 s. 663. 
77

 Part I, ursprungligen i bokform 1995, Parts I & II 2000, och Part III 2003.  
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instrumenten gör rikliga referenser till det motsvarande begreppet good faith and fair 

dealing och att det beskrivs som ett av avtalsrättens mest grundläggande begrepp, men 

man bör också notera att påföljden vid överträdelse av normen good faith and fair 

dealing enligt DCFR innebär att den närmast liknar en estoppel, ett slags 

rättsmissbrukshinder.
78

 Detta begrepp kan knappast syfta till att beskriva arbetstagares 

och mellanmäns lojalitetsplikt i något europeiskt rättssystem, och bortsett från 

avbrutna avtalsförhandlingar kan den inte heller sägas ha ens den omfattning som de 

nordiska och kontinentaleuropeiska begreppen har på avtalsrätten i övrigt.  

Ole Lando har med oförtruten energi föreslagit sjösättandet av ett nytt 

harmoniseringsprojekt, en Restatement of Nordic Law of Contracts,
79

 och det kommer 

med största sannolikhet att visa att DCFR:s definition är för snäv för nordisk 

avtalsrätt.
80

 Någon liknande definition återfinns ju inte heller i de tidigare 

transnationella instrumenten på avtalsrättens område. Det får därför anses råda viss 

osäkerhet om definitionen kommer att anses utgöra en lämplig utgångspunkt vid de 

fortsatta diskussionerna om en framtida europeisk harmonisering, men om så blir 

fallet blir det nödvändigt att omvärdera lojalitetspliktens ställning även i nordisk 

avtalsrätt.  

Trots att lojalitetspliktens utbredning och innebörd inte är glasklar ens inom 

avtalsrätten har diskussionen vidgats till andra områden än rent kontraktuella och 

prekontraktuella.
81

 Det har till och med ifrågasatts om man inte kan tillämpa samma 

synsätt på insolvensgäldenärens förpliktelser som på en avtalspart, och några goda 

skäl, annat än möjligen begreppstekniska, att motsätta sig synsättet torde saknas.
82

 Det 

finns således utsikter för att lojalitetsplikten i nordisk rätt inte kommer att begränsa 

sig till avtalsrätten.  

En fråga för framtiden är existensen av en eventuell civilprocessuell 

lojalitetsplikt. Att en part i skiljeförfarande har en viss lojalitetsplikt mot motparten på 

grundval av avtalet torde vara allmänt erkänt, även om omfattningen är oklar.
83

 Men 

kan en part i rättegång eller utomrättslig tvist i procedurellt hänseende handla helt 

utan att beakta motpartens intressen? Om så skulle vara fallet, kan man undra hur en 

sådan immunitet skulle påverka parter som samtidigt står i ett befintligt 

avtalsförhållande. Är det godtagbart eller förmildrande att agera obstruktivt eller att 

hålla inne med sådana upplysningar, som motparten annars med fog hade kunnat 

förvänta sig att få, med hänvisning till att upplysningarna skulle kunna påverka 

avtalspartens tvisteförhandlingsläge negativt? Att åtminstone vissa begränsningar 

gäller även här framgår av det ovannämnda danska avgörandet U 1981.300 H, men är 

                                                 
78

 DCFR III. – 1:103(3): Breach of the duty does not give rise directly to the remedies for non-

performance of an obligation but may preclude the person in breach from exercising or relying on a 

right, remedy or defence which that person would otherwise have.  
79

 Lando O., En nordisk restatement, TfR 2009 s. 495 ff. 
80

 Lando, TfR 2009 s. 499, förslår att en restatement bör innehålla en bestämmelse om good faith and 

fair dealing och refererar till en rad utländska system samt PECL, UPICC och CISG, men – på denna 

punkt – inte till DCFR.   
81

 Falkanger T., Opplåning og lojalitetsplikt, LoR 1995 s. 100 ff. Kleineman, s. 207 ff. Björkdahl, 2007, 

s. 281 ff. Nazarian, 2007, s. 51 f. Munukka, 2007, s. 432 ff. 
82

 Lennander, i Festskrift Gregow, s. 203 ff. 
83

 Jfr Heuman, L. Skiljemännens behörighet att pröva frågor som endast täcks av skiljeavtalet, men inte 

av huvudavtalet, opubl. Manus, särskilt avsnitt 2 och 7, och Lindskog, 2010, Avsnittsinledning 1–6 §§, 

3.3.2 m.fl. ställen, med hänvisningar. 
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det över huvud taget acceptabelt att i högre grad bortse från motpartens intressen med 

hänvisning till att det råder en tvist? Rättsläget är, som man brukar säga, oklart. 

 


