
 

  
Juridiska institutionen  

Vårterminen 2018 

 

 

Examensarbete i civilrätt, särskilt kontraktsrätt 

30 högskolepoäng 

 

 

Lojalitetsreciprocitet 
 

- En fråga om lojalitetsplikt vid lojalitetsbrott 

 

 

Reciprocal loyalty 
 

- About reciprocity within the institute of good faith  

 

 

Författare: Bruno Velander 

Handledare: Professor Torbjörn Ingvarsson 

 



2 
 

 

  



3 
 

Sammanfattning 

Framställan behandlar i vilken utsträckning den ena avtalspartens brott mot lojalitetsplikten 

medför att den andra avtalsparten får en, helt eller delvis, inskränkt lojalitetsplikt 

(lojalitetsreciprocitet). Då lojalitetsreciprocitet utgör en del av lojalitetsplikten är förståelsen för 

det senare institutet avgörande för att kunna analysera reciprociteten. Därför studeras även 

lojalitetspliktens innehåll och betydelse. Slutsatserna om reciprocitet grundas i stor utsträckning 

på avtalstyper där lojalitetsplikten är särskilt långtgående. Det medför slutsatserna störst betydelse 

vid en mer långtgående lojalitetsplikt. Emellertid gör slutsatserna anspråk på att vara så generella 

att de grunder och principer som fastställs för bedömningen har betydelse även vid en mindre 

långtgående lojalitetsplikt. Vidare studeras reciprociteten i förhållande till lojalitetsförpliktelser, 

vilka inte skiljer sig åt lika mycket mellan olika kontraktstyper.  

 En fråga av stor vikt för lojalitetsreciprocitetens betydelseområde är om det kan anses 

föreligga en allmän lojalitetsplikt inom hela kontraktsrätten. Slutsatsen i den delen är att det föreligger 

en allmän lojalitetplikt inom varje kontraktstyp även om den är starkt varierande till sin 

omfattning. Det medför att lojalitetsreciprocitet får ett stort betydelseområde eftersom det då kan 

beaktas inom varje kontraktstyp avseende både den allmänna lojalitetsplikten och 

lojalitetsförpliktelserna. 

 Föremålet för framställan, lojalitetsreciprocitet, analyseras dels utifrån förekommande 

lojalitetsreciprocitet inom ett antal utvalda kontraktstyper (bl.a. mellanmans-, samarbets- och 

företagsförsäkringsförhållanden), dels utifrån reciprocitet oberoende av kontraktstyp. Utifrån de 

reciprocitetsuttryck som finns i materialet fastställs generella ramar och principer för 

bedömningen av lojalitetsreciprocitet inom lojalitetsplikten i dess helhet.  

 Slutsatserna visar att det finns många gemensamma överväganden och principer för 

bedömningen av lojalitetsreciprocitet. För det första finns det tre förutsättningar som är 

nödvändiga för att lojalitetsreciprocitet överhuvudtaget ska kunna föreligga: ett lojalitetsbrott, en 

ömsesidig lojalitetsplikt och att reciprociteten inte drabbar en tredje avtalspart.  

 För det andra har det identifierats två förhållanden som är av störst vikt för 

lojalitetsreciprocitet: dels hur allvarligt lojalitetsbrottet är, dels i vilken omfattning reciprocitet 

skulle riskera onödig förstöring. Det förra har i sin tur funnits primärt vara beroende av den 

subjektiva skulden hos parten som begår lojalitetsbrottet, om denne varit i en överordnad 

ställning och hur långtgående lojalitetsplikten som inte efterlevdes var.  

 För det tredje finns ett antal andra förhållanden som påverkar reciprociteten, bland annat: 

om skyddshänsyn avseende lojalitetssubjektet gör sig gällande, passivitet hos reciprocitets-

subjektet och om annan lojalitetsbrottsverkan inträder. 
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Abstract 

The essay seeks to determine the extent to which a breach of the obligation of good faith reduces 

the corresponding obligation of the other party to the contract (reciprocity). To be able to grasp 

the meaning and analyze reciprocity it is necessary to understand the institute of good faith.  

Thus, the text firstly examines good faith in general, followed by an analysis of reciprocity within 

that institute. 

 The paper is based on legal sources typified by strong obligation of good faith. 

Accordingly, the analysis primarily sheds light on areas where the obligations of good faith are 

far-reaching. The general principles of reciprocity, however, are applicable across the board, 

regardless of how strong the obligations of good faith are. The study evaluates reciprocity in 

relation to several types of contracts, but it also interprets reciprocity as a freestanding general 

principle which is applicable to all contracts.  

 The specific obligations of good faith undoubtedly fall within the scope of reciprocity. A 

related and important question, which needs to be addressed, is whether there is a general 

obligation of good faith within all type of contracts. The subsequent answer determines the 

additional scope of reciprocity. In this matter the essay concludes that the question should be 

answered in the affirmative. There is a general obligation of good faith, but the strength of that 

obligation varies considerably depending on the type of contract. 

 The conclusion of the essay is that there are several general principles within reciprocity. 

Firstly, there are three prerequisites for reciprocity: (i) a breach of the obligation of good faith; (ii) 

a mutual obligation of good faith between the involved parties; and (iii) the rule that reciprocity 

cannot affect a third party. 

 Secondly, the paper identifies that the following two questions are the most significant 

factors in the assessment of reciprocity: how severe is the breach of good faith and to which 

extent does it entail negative economic consequences? 

 An essential aspect of the former question is whether the party responsible for the breach 

had ill intent and, if so, the degree and severity of that ill intent. Another important factor is 

whether the party responsible for the breach is in a superior position.  

 Three further examples of factors relevant to the assessment are: when a vulnerable party 

is responsible for the breach such circumstances can affect the possibility of reciprocity and 

mitigate the seriousness of the misconduct in question; occasions when the other party has failed 

to act (passivity); and when the responsible party suffers consequences in addition to reciprocity.  
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 

”Även du, min brutus” (Latin: ”Et tu, Brute”).1 

En cynisk människa skulle påstå att svek och illojalitet ligger i människans natur. Oavsett 

hur det är med den saken står det klart att det är förekommande i en inte obetydlig 

utsträckning och därför har föranlett omfattande lagstiftning på avtalsrättens område.2 

Framställan behandlar inte illojalitet i allmänhet utan följderna av illojalitet inom lojalitetsplikten 

(s.k. lojalitetsbrott).3 

 Lojalitetsplikten bygger på en grundläggande tanke att parterna i ett 

avtalsförhållande är skyldiga att visa viss hänsyn mot sin medkontrahents intressen. Den tar 

sig många uttryck i avtalsrätten och har betydelse dels för den allmänna avtalsrätten, i den 

mån den ger uttryck för en allmän tolkningsprincip och påverkar tillämpningen av 

ogiltighetsreglerna, dels för den speciella avtalsrätten (kontraktsrätten) genom utfyllning. 

Den kan mer allmänt anses ha betydelse vid lagstiftning, vid utveckling av allmänna 

principer, vid kategorisering av rättsliga modeller och slutligen som självständig grund.4 

Plikten är i regel ömsesidig, vilket innebär att båda parter har en lojalitetsplikt gentemot den 

andra.  

 Det finns många avtalsförhållanden där de avtalsförpliktelser som föreligger är så 

vagt definierade att de endast kan konkretiseras genom en lojalitetsplikt t.ex. en plikt att 

företräda en annan part. Det finns därtill en samhällsutveckling mot avtalsrelationer som är 

mer långvariga, i större utsträckning bygger på nära samarbete, stor tillit samt innefattar 

förpliktelser som inte är tydligt formulerade. Rättslivet har utvecklats i en riktning där det 

finns större behov av lojalitet mellan avtalsparterna.5 Det har medfört att lojalitetsplikten 

fått ökad betydelse i motsvarande omfattning. 

 I takt med att lojalitetsplikten får ökad betydelse och innebär ett mer långtgående 

krav på lojalitetet är det angeläget att det utvecklas en doktrin, eller en lära, kring institutet. 

Inom den doktrinen utgör lojalitetsreciprocitetet en fundamental del och det är därför av 

synnerligen stor vikt att avgöra hur den ömsesidiga lojalitetsplikten påverkas när den ena 

parten inte följer sin lojalitetsplikt. Då det åläggas en mer långtgående lojalitetsplikt till följd 

av att omständigheterna i det enskilda fallet motiverar en stark lojalitet måste det anses 

                                                 

1 Julius Caesars sista ord, riktade till sin släkting Brutus då han blev mördad av en sammansvärjning i vilken den senare 
ingick. 
2 Se bl.a. AvtL 28-33 och 36 §§. 
3 Se mer terminologivalet (nedan) under avsnitt 1.3.  
4 Se bl.a. Munukka (2007) s 73 f; Nazarian (2007) s 68 f. 
5 Bergstedt (2014) s 721; Nazarian s 33; Munukka (2007) s 58-62; Hansen (2011) s 443-448.  
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näraliggande att låta ett lojalitetsbrott vara en omständighet som motiverar en mindre 

långtgående lojalitetsplikt. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med framställan är att utreda i vilken omfattning en parts lojalitetsstridiga handlande 

inskränker den andra partens lojalitetsplikt (s k lojalitetsreciprocitet). Det föranleder två 

frågeställningar dels att avgöra i vilken utsträckning det finns stöd för lojalitetsreciprocitet, 

dels att avgöra vilka förhållanden som är av betydelse för existensen och omfattningen av 

lojalitetsreciprocitet. 

 

1.3 Terminologiska spörsmål 

Begreppet lojalitetsplikt brukas för att beskriva skyldigheten för en part att iaktta 

medkontrahentens intressen. Lojalitetsplikten kan med fördel delas upp i två delar dels den 

mer konkretiserade plikten, dels den till sin innebörd mer vaga plikten. Den mer 

konkretiserade delen av plikten utgörs av lojalitetsförpliktelser.6 Begreppet allmän lojalitetsplikt 

används när lojalitetsplikten uttrycks vagt.7 Lojalitetsstandard används för att beskriva 

omfattning av, eller nivån hos, lojalitetsplikten. Lojalitetsreciprocitet benämns den 

inskränkning av en parts lojalitetsplikt som följer till följd av dess medkontrahents 

lojalitetsbrott.8 Reciprocitetsuttryck9 brukas som en beskrivning för rättsliga företeelser som 

utgör lojalitetsreciprocitet. 

 Det kan tyckas naturligt att tala om lojalitet och, som dess motsats, illojalitet. Det 

finns däremot anledning att undvika termen illojalitet eftersom den lägsta nivå som utgör 

ett brott mot lojalitetsplikten innefattar ett så litet inslag av skuld att det är främmande att 

beteckna det som illojalt eftersom det osökt för tanken till uppsåtligt handlande.10 Trots att 

illojalitet är det vanligaste språkbruket i praxis talar det anförda med sådan styrka för att det 

är en mindre lyckad benämning att det väger tyngre.11 Istället kommer begreppen 

lojalitetsbrott respektive lojalitetsstridigt handlande omväxlande att användas.  

 Det finns anledning att noga överväga vilken terminologi som ska brukas i fråga om 

parterna eftersom det annars finns en överhängande risk att parterna sammanblandas. 

Terminologivalet försvåras av att det kommer redogöras för både lojalitetsplikten och 

                                                 

6 Frågan om lojalitetsförpliktelser utgör en del av lojalitetsplikten behandlas (nedan) under avsnitt 2.4.  
7 Någon klar teoretisk gräns kan inte uppställas för vad som är ett tillräckligt konkret uttryck för att inte längre utgöra en 
del av den allmänna lojalitetsplikten. Det har däremot avgörande systematiseringsfördelar och bereder sällan några 
praktiska svårigheter. Se även Munukka (2007) s 135: som använder uttrycket på samma sätt och inte heller funnit några 
avgörande praktiska hinder.  
8 Se mer om detta (nedan) under kapitel 4.  
9 Samt dess variant: lojalitetsreciprocitetsuttryck. 
10 Av samma mening, se: Nazarian (2007) s 196; Munukka (2007) s 80-83. 
11 För exempel på fall där illojalitet används, se T 1451-17; AD 2015 nr 9; AD 2014 nr 78; AD 2014 nr 62. Det är dock 
primärt inom obestånds- och arbetsrätten som illojalitet utgör det förhärskande språkbruket. 
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lojalitetsreciprocitet. Det saknas nämligen ett lämpligt sätt att benämna parterna som är 

framställningstekniskt ändamålsenligt i båda situationerna. Vid lojalitetsplikt utan 

reciprocitetsaspekter benämns den part som har en lojalitetsplikt som lojalitetssubjektet (part1) 

och den part som lojalitetsplikten är gällande gentemot som lojalitetsobjektet (part2). I 

reciprocitetssituationerna lämpar sig inte samma terminologi eftersom det centrala där är 

att det föreligger en lojalitetsplikt hos båda parter (båda utgör således lojalitetssubjekt). 

Efter noga övervägande har den lämpligaste terminologin funnits vara att den part som 

begår lojalitetsbrottet alltjämt benämns lojalitetssubjektet. Den part som utsätts för ett 

lojalitetsbrott, och utgör föremål för en eventuell inskränkt lojalitetsplikt till följd av 

reciprocitet, benämns reciprocitetssubjektet. Fördelen av att inte blanda in ytterligare en 

benämning, och att samma benämning (lojalitetssubjektet) alltjämt kan avse samma part 

(part1), är större än nackdelen att valet medför att två subjekt ställs emot varandra i 

reciprocitetssituationer. Följaktligen är det av avgörande vikt för förståelsen att skilja på ur 

vilket avseende respektive part är subjekt: lojalitetssubjektet är subjekt i förhållande till den 

initiala lojalitetsplikten, reciprocitetssubjektet är subjekt i förhållande till 

lojalitetsreciprociteten. Notera särskilt att lojalitetssubjektet i reciprocitetssituationer alltid 

begått ett lojalitetsbrott. 

 

1.4 Avgränsningar 

Lojalitetsplikten innefattar, utöver lojalitetsplikten i snäv mening, även två närliggande 

institut: rättsmissbruk och skälighetskrav.12 De tre instituten är i stor utsträckning 

överlappande och avgörande lojalitetsaspekter utgör skälen även för de två senare 

instituten.13 Det skulle kunna finnas anledning att avgränsa utredningen till att endast avse 

lojalitetsreciprocitet inom lojalitetsplikten i snäv bemärkelse.14 En sådan avgränsning vore 

dock olämplig eftersom framställan i viss utsträckning är orienterande och det därtill är av 

avgörande betydelse att reciprocitetsuttryck inte förbises.15 

 Det finns ett flertal internationella instrument som skulle kunna vara av intresse i 

förhållande till lojalitetsplikten: Principles of European Contract Law (PECL), UNIDROIT 

Principles of International Commercial Contracts (UNIDROIT), United Nations 

Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) och Draft Common 

                                                 

12 Grönfors & Dotevall (2016) s 266. Se även Munukka (2007) s 15: som framhåller att det är den etablerade 
begreppsanvändningen även om han använder en annan uppdelning.   
13 Munukka (2007) s 73 f. 
14 I likhet med Munukka (2007) där lojalitetsplikten begränsas till dess snäva bemärkelse, se Munukka (2007) s 15.  
15 Se mer om detta (nedan) i avsnitt 1.5 och 4.1. 
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Frame of Reference (DFCR). Dessa har dock lämnats utanför framställan eftersom de har 

ett lågt rättskällevärde, de är närmast att betrakta som inspirationskällor.16 

 

1.5  Metod och material 

Eftersom framställan ämnar klarlägga och systematisera gällande rätt i fråga om 

lojalitetsreciprocitet används en renodlad rättsdogmatisk metod. Det innebär att 

rättskällorna används för att fastställa gällande rätt och att källorna förutsätts utgöra en del 

av ett sammanhängande system.17 Lojalitetsplikten innehåller flera särdrag som motiverat 

särskilda metodöverväganden. Innehållet i lojalitetsplikten är inte slutgiltigt fastställt, varför 

det finns ett visst utrymme för en något friare analys.18  

 Analysen och tolkningen av lojalitetsreciprocitetens förekomst, innehåll och 

tillämpningsområde sker genom såväl induktion som deduktion. En sådan växelverkande 

metod är en vanlig och lämplig kring rättsfrågor där viss osäkerhet råder,19 och lämpar sig 

synnerligen väl för studier inom lojalitetsplikten.20 Den induktiva metoden blir särskilt 

framträdande i förhållande till lojalitetsreciprocitet inom respektive kontraktstyp och inom 

lojalitetsförpliktelserna. De identifierade reciprocitetsuttrycken tillåts nämligen utgöra grunden 

för en analys av vilka förhållanden som på ett mer generellt plan motiverar eller förhindrar 

reciprocitet. Det senare är möjligt eftersom det inte ansetts finnas några avgörande 

skillnader ur reciprocitetssynvinkel mellan den allmänna lojalitetsplikten och 

lojalitetsförpliktelser och därför kan förpliktelserna genom en tolkningsprocess även ge 

ledning för reciprocitet inom den allmänna lojalitetsplikten.21 De ramar och principer som 

fastställs för reciprocitet får generell betydelse för att avgöra om, och i vilken utsträckning, 

det i det enskilda fallet kan inträda reciprocitetsverkan.  

 En anslutande metodfråga är urvalet av kontraktstyper som studeras. 

Tillvägagångssättet har därvidlag varit att inte på förhand utesluta någon kontraktstyp utan 

förutsättningslöst granska alla kontraktstyper och sedan mer djupgående studera de där det 

funnits en mer påtaglig lojalitetsplikt.22 Motivet bakom att studera kontraktstyper med en 

mer långtgående lojalitetsplikt är dels att de tydligare lojalitetsuttrycken medför tydligare 

reciprocitet som möjliggör mer välunderbyggda slutsatser, dels att reciprocitetsverkan då är 

                                                 

16 Se särskilt NJA 2009 s 672: där DFCR visserligen omnämns men trots det inte tycks ha påverkat utgången nämnvärt 
eftersom en uppsägningstid på tre månader fastställdes istället för de sju månader som skulle följa enligt nämnda 
instrument. Jfr dock Heidbrink (2008) s 670: som framhåller bristerna av att inte studera de internationella instrumenten i 
lojalitetssammanhang, kritiken tar dock primärt sikte på att så bör ske vid behandling av den nationella köplagen.  
17 Se t.ex. Kleineman (2013) s 21-44: om den rättsdogmatiska metoden; Gräns (2013) s 11: om rättskälleläran. 
18 Munukka (2007) s 76.  
19 Hellner (2001) s 72. 
20 Se särskilt Holm (2004) s 199-206. Se även Munukka (2007) s 132 f och 207. Noteras kan även att lagstiftaren anvisat 
en sådan metod avseende just lojalitetsplikten, se prop. 1984/85:110 s 160. 
21 Jfr Munukka (2007) s 207: som betraktar förpliktelserna som ”vägvisare” inom lojalitetsplikten i sin helhet. Det ger visst 
stöd för att dessa även bör kunna tillmätas sådan generell betydelse även avseende lojalitetsreciprocitet. 
22 Se (nedan) avsnitt 5.1.1: om valda kontraktstyper för studien och de närmare kriterierna för urvalet.  
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mer betydelsefull, eftersom en mer långtgående lojalitetsplikt till sin natur kan inskränkas 

mer än en mindre långtgående. En fördel med en sådan mer tidskrävande metod är att 

kontraktstyper som innehåller lojalitetsreciprocitet inte förbises p.g.a. en på förhand 

bestämd uppfattning om att det på området inte borde föreligga en beaktansvärd 

lojalitetsplikt. 

 Det har funnits skäl att överväga om såväl lagfästa som icke lagfästa uttryck för 

lojalitetsplikten ska beaktas. Inom doktrinen drar vissa rättsvetenskapsmän en tydlig 

skiljelinje däremellan,23 medan andra menar att det saknar betydelse.24 I framställan kommer 

såväl lagfäst som icke lagfäst lojalitetsplikt att behandlas. Skälen för det är dels att det 

funnits lämpligt att utreda reciprocitetsfrågan ur ett vidare perspektiv och då måste lagfästa 

uttryck för lojalitetsplikten också utgöra en del av den,25 dels att det saknas skäl att låta 

lojalitetspliktens innehåll vara beroende av i vilken normkälla den står att finna.26 

 Nordisk27 praxis och doktrin tillmäts en inte obetydlig betydelse i framställan. Det 

är motiverat eftersom det inom avtalsrätten är naturligt att utgå från en samnordisk ordning 

och att rättskällor från andra nordiska länder således är av betydelse.28 Avseende 

lojalitetsplikten måste dock beaktas att utbredningen och acceptansen av en allmän 

lojalitetsplikt varierar inom norden, där Sverige varit och är minst accepterande.29 Det finns 

ett tydligt samband mellan i vilken utsträckning AvtL 33 § tillämpats, vilket i Sverige skett 

med restriktivitet,30 och den betydelse lojalitetsplikten senare kommit att få.31 Norge och 

Finland är de länder som gått längst i sitt accepterande av en allmän kontraktuell 

lojalitetsplikt.32 I den svenska doktrinen har dock synen på en allmän lojalitetsplikt ändrats 

och kommit att accepteras alltmer.33 De skillnader som funnits mellan de nordiska länderna 

ska därför inte överdrivas, skillnaderna har sannolikt länge varit mindre än vad som ibland 

uttryckts i doktrinen.34 Det senare har stöd i att lojalitetsplikten på senare tid beskrivs på ett 

                                                 

23 Lindskog (2010) s 68 not 141. Se även Nazarian (2007) s 39: som drar en skiljelinje mellan dessa men samtidigt 
framhåller att den lagfästa och den icke lagfästa lojalitetsplikten har ett starkt samband och påverkar varandra. 
24 Munukka (2010a) s 594 och s 605; Munukka (2011) s 92; Munukka (2007) s 91-100.  
25 Se även Munukka (2010a) s 594 och s 605. 
26 Munukka (2011) s 92; Munukka (2010a) s 594. Se även (nedan) avsnitt 2.3 (finstilt): för en utförligare motivering. 
27 I första hand finsk och norsk. 
28 Se t.ex. Munukka (2011) s 88 f. 
29 Nazarian (2007) s 29 f; Munukka (2010a) s 588 f; Björne (2005) s 178 f; Karlgren (1946) s 547; Rodhe (1956) s 159; 
Hellner (1965) s 72. 
30 Grönfors och Dotevall (2010) s 225; Adlercreutz (2002) s 272. Se även Karlgren (1933b) s 232: där det framhölls att 
rättssäkerheten, i form av förutsebarhet, borde väga tyngre än billighetsöverväganden i det enskilda fallet; Karlgren (1946) 
s 547: i vilken grunden för allmän lojalitetslära, att avtalsparterna måste betraktas som samarbetspartners, framhölls som 
främmande för svensk rätt; Rodhe (1956) s 159: framhöll att det måste vara upp till parterna att avgöra vilken grad av 
hänsyn de vill visa varandra; Hellner (1965) s 72: intog en mer försiktig hållning i sin kritik men menade att ”tro och 
heder” inte gav tillräcklig ledning för att utgöra en allmän utgångspunkt vid tolkningen av avtal. 
31 Munukka (2007) s 53. Om lojalitetspliktens mer omfattande betydelse i Norge, där det funnits en stor benägenhet att 
beakta plikten relativt tidigt, se Rt 1984 s 28; Rt 1988 s 1087.  
32 Nazarian (2007) s 67; Taxell (1972) s 81 f. 
33 Se särskilt (nedan) not 297. Se även (nedan) avsnitt 3.2-3.3. 
34 Se även Munukka (2011) s 88-91: av samma uppfattning. Jfr dock Heidbrink (2008) s 668 f: som menar att det alltjämt 
föreligger avsevärda skillnader mellan lojalitetspliktens i Norge och Sverige, särskilt i fråga om pliktens förankring i 
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likartat sätt och tillmäts jämförbar betydelse inom den nordiska doktrinen.35 Således får 

synen på lojalitetspliktens ställning och innebörd anses ha blivit alltmer överensstämmande 

och följaktligen är det av stor betydelse att studera innehållet i lojalitetsplikten i andra 

nordiska länder. Även om de nordiska källorna därmed är beaktansvärda måste viss 

försiktighet likväl iakttas m.h.t. de skillnader som alltjämt finns.  

 En norsk källa som tillmäts särskild betydelse är Nazarians avhandling.36 Orsaken 

till det är att avhandlingen behandlar just de lägsta kraven för en lojalitetsplikt. Eftersom 

lojalitetsreciprocitet bl.a. inträder när de lägsta förutsättningarna för en lojalitetsplikt, till 

följd av medkontrahentens lojalitetsbrott, inte är uppfyllda får den frågeställningen särskild 

betydelse. Innehållet och slutsatserna i verket har dock analyserats kritiskt genom att 

argumentationen prövats från fall till fall och kritiska framställningar till verket beaktats.37  

 

1.6 Disposition 

Uppsatsen har disponerats på det sätt som har fallit mest naturligt i förhållande till det 

behandlade ämnet och kan med fördel betraktas som två avdelningar. En första avdelning 

där lojalitetsplikten behandlas,38 och en andra avdelning där lojalitetsreciprociteten 

behandlas.39 Ordningen är motiverad eftersom lojalitetsreciprociteten utgör en del av 

lojalitetsplikten och det därför krävs en grundläggande förståelse för uppbyggnaden av 

lojalitetsplikten för att kunna tillgodogöra sig en systematisering utifrån lojalitets-

reciprocitet. 

 I nästa kapitel behandlas innehållet i lojalitetsplikten, som alltså utgör fundamentet 

för förståelsen av lojalitetsreciprocitet.40 Beskrivningen tar utgångspunkt i en allmän 

beskrivning för att sedan klarlägga hur lojalitetsplikten kan och bör konstrueras. Den 

relativt omfattande presentationen av lojalitetsplikten är motiverad eftersom 

lojalitetsplikten vid reciprocitet bestäms på samma sätt.41 Nästa kapitel, som med ett kritiskt 

perspektiv behandlar frågan om det föreligger en allmän lojalitetsplikt inom alla 

kontraktstyper, har stor betydelse för lojalitetsreciprocitet eftersom det därmed avgörs 

vilket betydelseområde som reciprociteten har.42 I de två efterföljande kapitlen introduceras 

först reciprocitet mer utförligt,43 och sedan följer en studie av de reciprocitetsuttryck som 

                                                                                                                                               

rättsordningen. Lojalitetspliktens ställning och förankring i den svenska rättsordningen behandlas därför ingående nedan, 
se kapitel 3.  
35 Munukka (2011) s 88-91 särskilt s 91. 
36 Nazarian (2007). 
37 En kritisk framställan till Nazarian (2007) som beaktats är Heidbrink (2008). 
38 Se (nedan) kapitel 2 
39 Se (nedan) kapitel 3-6. 
40 Se (nedan) kapitel 2. 
41 Se (nedan) avsnitt 6.3.2. 
42 Se (nedan) kapitel 3.  
43 Se (nedan) kapitel 4.  
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stått att finna inom respektive kontraktstyp.44 Lojalitetspliktens närmare innehåll varierar 

kraftigt mellan olika kontraktstyper,45 även om de grundläggande ramarna för plikten är 

desamma. Dessa skillnader har motiverat att lojalitetsreciprociteten även studeras inom 

respektive kontraktstyp.46 Avslutningsvis behandlas dels de reciprocitetsuttryck som inte är 

kontraktsspecifika, dels generella frågeställningar och slutsatser kring lojalitetsreciprocitet.47 

De likheter som funnits i lojalitetsreciprocitetshänseende är sådana att en systematisering 

och analys av generell natur har ansetts betydelsefull. 

 
 

2 Lojalitetspliktens innehåll 
2.1 Lojalitetspliktens teoretiska grund 

För att kunna studera och analysera lojalitetsreciprocitet är det, som nämnts, fundamentalt 

med en förståelse av lojalitetsplikten, i synnerhet hur plikten är konstruerad. Det beror på 

att lojalitetsreciprocitet utgör en del av lojalitetsplikten eftersom det innebär att 

lojalitetsplikten fastställs när det föreligger ett lojalitetsbrott. 

 Den allmänt accepterade utgångspunkten inom avtalsrätten är att avtalsparter i 

första hand får tillvarata sina egna intressen.48 Det följer också av att avtal, som huvudregel, 

är bindande även om det är oförmånligt för den ena parten.49 Idén som utgör fundamentet 

för lojalitetsplikten är att parterna inte enbart har att tillvarata sina egna intressen, utan även 

måste viss hänsyn gentemot medkontrahenten genom att tillvarata dennes intressen.50 

Synsättet hänger samman med att grundsynen på avtal förskjutits från att enbart bestå av 

motstående och konkurrerande intressen till att även betraktas som att parterna 

tillsammans verkar för något som är till bådas fördel.51 Plikten får betraktas som 

välmotiverad, trots att den inskränker avtalsfriheten,52 eftersom inskränkningen dels är 

relativt begränsad m.h.t. att parterna är fria att avtala om gällande lojalitetsstandard,53 dels 

                                                 

44 Se (nedan) kapitel 5.  
45 Se (nedan) avsnitt 2.6.2-2.6.3. Se även t.ex. Munukka (2007) s 15. 
46 Se (nedan) kapitel 5.  
47 Se (nedan) kapitel 6.  
48 Lindskog (2010) s 67 not 135; Ramberg & Ramberg (2017) s 18; Munukka (2007) s 209. 
49 Se bl .a. Hellner (2001) s 53; Lehrberg (2009) s 11; Lehrberg (2006) s 67 f; Hultmark & Ramberg (1996) s 18; Munukka 
(2007) s 209. Jfr även köprättens ”caveat emptor” (köparen bör akta sig): som alltjämt får anses genomsyra köprätten och 
innebär att köparen bär risken för att dennes förväntningar inte uppfylls, se Håstad (2009) s 91 f; Hellner & Ramberg 
(1991) s 63, Almén & Eklund (1960) s 642; Kihlman (1999) s 20. 
50 Jfr t.ex. Ramberg & Ramberg (2017) s 18; Nicander (1995) s 31; Taxell (1997) s 46 och 65.  
51 Munukka (2007) s 58-62; Taxell (1972) s 81; Taxell (1997) s 46 och 66; Hellner & Ramberg (1991) s 18; Ramberg & 
Ramberg (2017) s 18: där den grundläggande skillnaden i synen på avtal som finns framhålls: det synsätt som vunnit allt 
större gehör på senare tid är att parterna tillsammans kan verka i ett avtal och därigenom skapa ett mervärde. Med ett 
sådant synsätt så handlar det inte endast om en förmögenhetsfördelning mellan de två avtalsparterna utan att de 
tillsammans kan skapa ett större värde där de tillsammans ska verka för att även sin medkontrahent ska ta del av det. 
52 Munukka (2007) s 72: inskränkningen sker genom att det uppkommer ett lojalitetskrav som inte uttryckts vid 
avtalsslutet.   
53 Se (nedan) avsnitt 2.5. 
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finns det starka skäl för att ge lojalitetsöverväganden betydelse.54 En part kan således inte 

alltid låta de egna intressena styra sitt handlande utan att beakta det förfång som det skulle 

leda till för medkontrahenten.55 Synsättet är dock omtvistat och en kritisk betraktelse av om 

det kan sägas föreligga en allmän lojalitetsplikt inom alla kontraktstyper kommer ske efter 

att lojalitetspliktens närmare innehåll studerats.56 

 

2.2 Definitioner och konkretisering av lojalitetsplikten 

Ett lämpligt tillvägagångssätt är att inledningsvis studera hur lojalitetsplikten kan definieras. 

I regel definieras plikten som: ”en plikt att iaktta, eller tillvarata, medkontrahentens 

intressen”,57 ehuru en mer precis definition är: ”en plikt att iaktta, eller tillvarata, 

medkontrahentens intressen utöver vad som följer av vanlig avtalsuppfyllnad”.58 Med 

vanlig avtalsuppfyllnad förstås de avtalsenliga förpliktelser som framgår av avtalet. Trots 

skillnaden i formulering avser definitionerna detsamma, d.v.s. att utöver avtalsenlighet i snäv 

bemärkelse ta hänsyn till medkontrahentens intresse.59 

 Till följd av hur allmänt formulerade definitionerna är blir de så vaga att det inte är 

möjligt att endast utifrån dessa fullödigt fastställa innehållet i plikten.60 Det innebär också 

att definitionerna i sig ger liten, eller ingen, ledning vid tillämpningen i det enskilda fallet.61 

Det finns därför anledning att ytterligare försöka fastställa det närmare innehållet i plikten. 

I doktrinen, av Lindskog, har en regel uppställts för att försöka konkretisera innehållet, 

enligt den föreligger en lojalitetsplikt under tre förutsättningar: 

”(i) Ett visst förhållningssätt är ägnat att ha mer påtaglig positiv effekt på medkontrahentens 

avtalsvärde. (ii) Förhållningssättet innebär ingen eller en begränsad uppoffring. (iii) 

Förhållningssättet skall framstå som närliggande och naturligt för en normalt kringsynt och 

omtänksam person”.62 

Den första punkten ställer ett krav på att det finns ett beaktansvärt intresse hos 

medkontrahenten och utgör otvivelaktigt en grundförutsättning för att lojalitetsplikt 

överhuvudtaget ska vara relevant.63 Den andra punkten är av särskilt intresse eftersom den 

berör en för framställan central frågeställning, nämligen den yttersta gränsen för hur långt 

                                                 

54 Jfr Hellner (2001) s 49; Lehrberg (2006) s 68; Ramberg och Ramberg (2017) s 18 f; Lindskog (2010) s 67 not 135; 
Munukka (2007) s 72 f. 
55 Nicander (1995) s 31; Ramberg & Ramberg (2017) s 18; Taxell (1997) s 46 och 65. 
56 Se (nedan) kapitel 3.  
57 Björkdahl (2007) 42; Munukka (2011) s 89; Munukka (2007) s 92; prop. 2008/09:88 s 26. 
58 Munukka (2011) s 87; Taxell (1997) s 46 och 65;   
59 Munukka (2011) s 89 och 92. 
60 Jfr Munukka (2007) s 83-86 särskilt s 83. 
61 Lindskog (2010) s 68; Munukka (2007) s 83. 
62 Lindskog (2010) s 68. 
63 Nicander (1995) s 31; Lindskog (2010) s 68; Munukka (2007) passim. Se även Nazarian (2007) s 253-281. 



17 
 

lojalitetsplikten kan sträcka sig. Med hänsyn till den avgörande betydelse som 

frågeställningen har, kommer den att behandlas i ett särskilt avsnitt.64 

 Den tredje punkten som skulle kunna befaras medföra avgörande 

tillämpningssvårigheter kan sannolikt bli hanterbar genom en systematisering av relevanta 

förhållanden.65 Punkten går däremot att kritisera ur en annan relevant66 synvinkel: att den 

baseras på en fiktiv rättsfigur och därför inte ger någon vägledning för den juridiska 

bedömningen ur normativ synvinkel.67 Det finns däremot, i ett av HD nyligen avgjort fall: 

T 1451-17 (reciprocitetsfallet), relativt starkt stöd för en förutsättning som åtminstone 

påminner om tredje punkten. I fallet formulerade sig HD närmast identiskt, avgörande för 

om en meddelandeplikt förelåg var ”ifall en underrättelse med hänsyn till omständigheterna 

framstår som näraliggande och naturlig”.68 Domstolen nämner dock inte att det ska vara 

näraliggande och naturligt för en normalt kringsynt och omtänksam person, det är däremot 

oundvikligt att direkt, eller indirekt, ta ställning till för vem det ska framstå som näraliggande 

och naturligt.  

 Mot bakgrund av det anförda måste avgöras om det går att konkretisera plikten 

ytterligare, mer än vad som följer av definitionerna. Regeln som uppställs utgör sannolikt, 

särskilt med stöd av reciprocitetsfallet, gällande rätt i fråga om första och tredje punkten. 

Däremot, vilket kommer att framgå i nästa avsnitt,69 medför regelns andra punkt att den är 

bristande och måste överges.  

 Det kan därmed till synes finnas anledning att endast modifiera regelns andra punkt 

för att uppnå en fungerande regel. Det finns däremot stöd för att lojalitetsplikten är av 

sådan natur att det inte finns någon möjlighet att fastställa dess innebörd enbart, eller ens 

främst, utifrån en definition.70 Med hänsyn till att lojalitetsplikten är en princip av så 

varierande innebörd i olika situationer har det istället ansetts vara av större intresse och mer 

givande att studera dess funktion och betydelse i rättssystemet.71 Det har till och med 

framförts vara den enda fungerande metoden eftersom lojalitetspliktens definition är 

                                                 

64 Se (strax nedan) avsnitt 2.3.  
65 Lindskog (2010) s 68 f not 142. Det kan t.ex. tänkas en systematisering i likhet med den som skett av riskrekvisitet i 
förutsättningsläran, se Lehrberg (1989) s 276-293. 
66 En annan kritik som riktats mot dylika figurer – men som torde kunna lämnas utan avseende – är att samhället idag 
skulle sakna en gemensam moraluppfattning och att rättsliga figurer som är uppbyggda kring en gemensam sådan därför 
inte fungerar som norm. Stödet för kritiken tycks däremot vagt och resonemanget kan ifrågasättas på grunden att en 
gradvis förskjutning i samhället mot en alltmer pluralistisk syn svårligen kan tas till intäkt för det skulle saknas en 
gemensam uppfattning om vad som är omtänksamt m.m. Om kritiken se särskilt Cavallin (2007) s 47 ff, särskilt s 52. Jfr 
dock Andersson (2013) s 65: där den pluralistiska samhällsutvecklingen visserligen framhålls men där det inte dras lika 
långtgående slutsatser av förhållandet. 
67 Inom skadeståndsrätten har figurerna övergivits till följd av kritiken, se: Hellner & Radetzki (2014) s 123 och 195; 
Andersson (2013) s 64 f. Om kritiken, se särskilt: Andersson (1993) s 266; Andersson (2013) s 65 och s 155 f; Hellner 
(1976) s 73.  
68 T 1451-17 p 18. 
69 Se (strax) nedan avsnitt 2.3. 
70 Munukka (2007) s 83 och 136; Fauvarque-Cosson m.fl. (2008) s 156 f med hänvisningar. 
71 Munukka (2007) s 83 och 136; Fauvarque-Cosson m.fl. (2008) s 156 f med omfattande hänvisningar. 
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beroende av dess funktion.72 Mot bakgrund av det anförda, och att det inte konstruerats 

någon annan fungerande regel inom den svenska rättsordningen, kommer istället pliktens 

betydelse och funktion att behandlas i resten av det förevarande kapitlet. 

 Sammanfattningsvis kan alltså sägas att det finns allmänt hållna definitioner av 

lojalitetsplikten, som endast ger en begränsad ledning vid tillämpning i det enskilda fallet 

och inte självständigt kan fastställa innehållet i plikten. En mindre vag definition av plikten 

är inte möjlig att åstadkomma till följd av pliktens skiftande betydelse i olika situationer.73 

Det försök som gjorts att skapa en mer konkretiserad regel har misslyckats. Det avgörande 

förefaller däremot inte vara att konkretisera pliktens definition utan att avgöra dess 

funktion och betydelse i rättsordningen. Definitionerna är dock alltjämt av betydelse för att 

avgöra vad som utgör uttryck för lojalitetsplikten och således, i förlängningen, även vilka 

rättsliga företeelser som betraktas som uttryck för lojalitetsreciprocitet.74  

 

2.3 Den yttersta gränsen för en lojalitetsplikt 

En avgörande fråga för framställan är, som nämnts, den yttersta gränsen för en 

lojalitetsplikt. Frågeställningens vikt beror på att lojalitetsreciprociteten måste ges en sådan 

innebörd att det aldrig kan åläggas en lojalitetsplikt som går utöver pliktens yttersta gräns.75 

Den gränsen torde därtill aktualiseras i större utsträckning eftersom lojalitetsplikten i 

reciprocitetssituationer till sin natur blir mer betungande.76 

 En första begränsning måste vara att en lojalitetsplikt som, om den vore 

uttryckligen fäst i avtalet, skulle jämkas enligt AvtL 36 § aldrig kan rymmas inom 

lojalitetsplikten.77 Argumentet blir än tydligare i beaktande av att det är möjligt att 

uttryckligen avtala om vilken lojalitetsplikt som ska gälla.78 Om lojalitetsplikten uttrycks i en 

avtalsklausul är det inget tvivel om att 36 § utgör en begränsning och m.h.t. intresset av 

koherens i rättsordningen kan det inte tillåtas en ordning där en mer långtgående 

lojalitetsplikt accepteras endast för att den inte är uttryckligen fäst i avtalet. 

 En andra begränsning kan härledas ur pliktens teoretiska grund. Med hänsyn till att 

lojalitetssubjektet i första hand får iaktta sina egna intressen följer dels att parten får välja 

ett handlingsalternativ om det är till större fördel för denne än det är till nackdel för 

medkontrahenten, dels att parten vid två alternativa handlanden som leder till lika förfång 

för parterna inte behöver handla utifrån medkontrahentens intressen. 

                                                 

72 Munukka (2007) s 136; Fauvarque-Cosson m.fl. (2008) s 157 not 26. 
73 Munukka (2007) s 136.  
74 Jfr Munukka (2007) s 83 och 208 f. 
75 Se (nedan) avsnitt 6.3.3.  
76 Votinius (2004) s 250 f. Se även (nedan) avsnitt 6.3.3. 
77 Jfr även Nazarian (2007) s 255: som är av samma uppfattning. Jfr även Grönfors & Dotevall (2016) s 266: som t.o.m. 
menar att lojalitetsplikten utgör en osjälvständig princip inom ramen för 36 §. 
78 Rodhe (1956) s 159 f.  
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 De två anförda begränsningarna är viktiga men utgör tämligen självklara 

utgångspunkter. Det föreligger däremot ofta en situation där lojalitetsobjektets intresse av 

ett visst handlande är större än lojalitetssubjektets. En intressant frågeställning är därför om 

det finns någon ytterligare begränsning som kan fastställa pliktens yttersta gräns. 

 Med hänsyn till lojalitetspliktens utformning, att det endast i andra hand finns en 

plikt att tillvarata lojalitetsobjektets intressen, måste det ske en avvägning mellan 

lojalitetssubjektets intressen av ett visst handlande och lojalitetsobjektets intressen av ett 

annat handlande. Det finns dessutom starkt stöd i doktrinen för ett sådant 

avvägningsmoment inom ramen för plikten.79 Avvägningsmomentet innebär att 

lojalitetssubjektet måste eftersätta sina egna intressen i viss utsträckning om det är av 

tillräcklig vikt för lojalitetsobjektet. Den avgörande frågan är i vilken utsträckning det kan 

krävas att lojalitetssubjektets eftersätter sina egna intressen och där tycks det råda delade 

meningar.80  

 Frågeställningen kan delas upp i två delfrågor dels om det finns ett omvänt 

väsentlighetskrav avseende lojalitetssubjektets eftersatta intresse,81 dels hur tungt 

lojalitetssubjektets intressen ska väga i förhållande till lojalitetsobjektets intressen för att en 

lojalitetsplikt ska föreligga. Den första delfrågan avser således om det är uteslutet med en 

lojalitetsplikt som innebär att ett egenintresse av inte försumbar betydelse eftersätts.82 Om 

så är fallet leder även en relativt liten uppoffring, men som inte är försumbar eller 

obetydlig, till att en lojalitetsplikt inte kan föreligga oberoende av hur stor nytta 

medkontrahenten har av ett annat handlande. En sådan innebörd skulle dels medföra att 

lojalitetspliktens tillämpningsområde starkt begränsades, dels att situationer där 

lojalitetsobjektet har ett mångfalt större intresse av ett visst handlande, men där 

lojalitetssubjektets intresse inte är försumbart, skulle falla utanför plikten. Den påtagliga 

begränsningen det skulle få för lojalitetsplikten utgör däremot inte i sig ett argument emot 

en sådan ordning. Begränsningen har däremot ifrågasatts eftersom det finns ett flertal 

exempel på lagfästa uttryck av lojalitetsplikten där ett sådant krav inte ställs.  

Det finns här anledning att mer ingående beröra frågan om betydelsen av lagfästa uttryck för 

lojalitetsplikten. Den utgångspunkt som intagits är, som nämnts, att uttryck för lojalitetsplikten är 

relevanta oavsett om dessa är lagfästa eller inte.83 Motivet bakom det är följande. 

                                                 

79 Taxell (1972) s 81; Taxell (1997) s 46 och 65; Lindskog (2010) s 68 och not 141; Nazarian (2007) s 198; 
Nicander (1995) s 31; Munukka (2007) s 462-474. 
80 Munukka (2007) s 462-473: verkar mena att det skett ett paradigmskifte som innebär att utväxlingsparadigmet ersatts av 
ett samverkansparadigm. Se även Ramberg & Ramberg (2016) s 34 f och Ramberg & Ramberg (2017) s 18f: där 
samverkansaspekten av ett avtal framhålls som allt viktigare. Jfr Lindskog (2010) s 68 f: som tycks mena att endast en 
mycket begränsad uppoffring kan tillåtas. 
81 Jfr (strax ovan) avsnitt 2.2: där det i punkt två i regeln ställs ett krav på ”ingen eller en begränsad uppoffring”. 
82 Lindskog (2010) s 68 f och not 142. 
83 Se (ovan) avsnitt 1.5. 
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 Det finns anledning att ifrågasätta om det är lämpligt, eller ens möjligt, att vid fastställandet av 

pliktens innehåll undanta vissa uttryck för principen. Därigenom riskerar nämligen pliktens innehåll 

att bli missvisande till följd av att avgränsningen medför att en mängd uttryck inte beaktas i 

fastställandet. Förutom argumentet om fullödighet är det en utbredd uppfattning att det finns 

lagfästa uttryck för lojalitetsplikten som lämpligen betraktas som en del av principen.84 Vidare finns 

anledning att återigen framhålla att innehållet i lojalitetsplikten inte rimligen kan avgöras av i vilken 

normkälla som plikten kommer till uttryck.85 Lagstiftningsåtgärden är, som legitimitetsfaktor, 

avgörande för pliktens genomslagskraft men kan svårligen anses vara avgörande för dess innehåll.86 

 Det enda beaktansvärda förhållande som talar emot att beakta lagfästa uttryck är att 

bestämmelser som till synes kan ge uttryck för en lojalitetsplikt helt eller delvis kan baseras på andra 

skäl än lojalitetsplikten, särskilt att åstadkomma en balans i avtalsförhållandet.87 Det förhållandet kan 

däremot inte primärt anses tala emot att betrakta lagfästa uttryck som en del av lojalitetsplikten, utan 

en mer ändamålsenlig metod är att ta ställning till de motiv som ligger bakom respektive 

bestämmelse för att därigenom utreda i vilken utsträckning det är annat än lojalitetshänsyn som 

motiverat bestämmelsen.88 Det finns således skäl att studera vilka motiv som anges i förarbetena när 

en bestämmelse överensstämmer med pliktens definition. Metoden har den stora fördelen att alla 

relevanta uttryck för principen beaktas i fastställandet av dess innehåll. Därigenom undviks också 

skapandet av en ny starkt begränsad rättsfigur som inte omfattar alla olika rättsliga företeelser som 

ger uttryck för lojalitetsplikten.89  

Det har riktats kritik mot den av Lindskog uppställda regeln som baserats på att det i ett 

flertal lagfästa fall inte föreligger ett krav på försumbar eller begränsad uppoffring: 

bl.a. HaL 6 §, KommL 6 § och KtjL 8 §, KöpL 72-73 §§.90 Lindskog framhåller dock att 

regeln, innefattande kravet på ”begränsad” eller ”försumbar” uppoffring,91 endast tar sikte 

på icke lagfäst lojalitetsplikt.92 Den kritik som riktats mot regeln kan därför tyckas ha 

förbisett en avgörande aspekt och därmed lämnas utan avseende. Då det saknas skäl att 

göra skillnad på icke lagfästa och lagfästa uttryck för plikten måste däremot lagfästa uttryck 

beaktas och av detta skäl är kritiken likväl beaktansvärd. 

 Två av bestämmelserna, HaL 6 § och KommL 6 §, är av särskilt intresse eftersom 

de ger uttryck för en allmän lojalitetsplikt som inte tycks grunda sig på någon annan 

hänsyn.93 Även om lojalitetsplikten i mellanmansförhållanden har särdrag kan 

bestämmelserna i konstruerandet av en allmängiltig beskrivning av lojalitetsplikten inte 

undantas. Det finns vidare relativt starkt stöd i doktrinen för att lojalitetssubjektets 

                                                 

84 Se särskilt Munukka (2007) s 257; Munukka (2010a) s 594 och s 605; Nazarian (2007) s 50; Nicander (1995) s 31 f.  
85 Se (ovan) not 26. 
86 Se även Munukka (2007) s 136.   
87 Prop. 2005/06:98 s 12 f och 25-30; Munukka (2007) s 208; Munukka (2011) s 92. 
88 Se mer om detta (nedan) under kapitel 4: där betydelsen av detta i förhållande till lojalitetsreciprocitet avhandlas. 
89 Jfr Munukka (2007) s 197. 
90 Munukka (2007) s 497. 
91 Se (strax ovan) avsnitt 2.2.  
92 Se Lindskog (2010) s 68 not 141. 
93 Det framförs inte i förarbetena till någon av lagarna något särskilt skäl för att kräva en försäkring utan hänsyn till den 
egna uppoffringen, se särskilt prop. 2008/09:88 s 36 och 39 samt prop. 1990/91:63 s 62. Se även (nedan) avsnitt 5.2.1.  
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uppoffring får vara mer än obetydlig.94 Mot bakgrund av det anförda måste slutsatsen bli att 

lojalitetsplikten inte innefattar ett krav på ”begränsad” eller ”försumbar” uppoffring för 

lojalitetssubjektet. Följaktligen kan en lojalitetsplikt föreligga även om lojalitetssubjektets 

uppoffring är mer än begränsad om det är av tillräckligt mycket större vikt för 

lojalitetsobjektet. Det blir istället fråga om en direkt intresseavvägning där lojalitets-

subjektets egna intressen väger tyngre än lojalitetsobjektets intressen. Det krävs således en 

väsentlig övervikt i fråga om lojalitetsobjektets intresse för en lojalitetsplikt.  

 Det finns dock anledning att fråga sig om det trots allt inte finns en gräns för hur 

stort det egenintresse som offras får vara. En sådan tanke har stöd i doktrinen.95 

Ett exempel är en situation där ett stort bolag gjort sig beroende av ett litet bolag. Om det mindre 

bolaget har två handlingsalternativ: (i) att genom visst handlande undvika en mångfalt större förlust 

för det större bolaget än värdet av det mindre bolaget men samtidigt innebära det egna bolagets 

likvidation eller (ii) handla på ett sätt så att förlusten för det större bolaget inträder men därigenom 

undvika likvidation. En avvägning som endast tar hänsyn till respektive parts intresse skulle medföra 

att det mindre bolaget kan vara skyldig att agera på ett sätt som medför egen likvidation. En så 

långtgående lojalitetsplikt framstår däremot som både främmande och svårmotiverad. Det kan 

därtill, trots den avgörande skillnad det föreligger i intresseavvägningen, ifrågasättas om 

lojalitetssubjektet då verkligen haft möjlighet att i första hand ta hänsyn till sina egna intressen.96 

Således kan en lojalitetsplikt som innebär fullständig självuppoffring svårligen rymmas inom 

lojalitetsplikten. Den avgörande frågeställningen blir istället hur stort ett uppoffrat egenintresse, som 

är mycket mindre än lojalitetsobjektets, måste vara för parten inte kan anses ha fått möjlighet att 

primärt tillvarata sina egna intressen. 

Problematiken har påfallande likheter med den köprättsliga tematiken kring 

prestationsskyldighet intill offergränsen. I svensk rätt är offergränsen etablerad som metod för att 

avgöra hur stora nackdelar en part kan tvingas acceptera innan dennes förpliktelse att 

prestera faller bort (KöpL 23 §).97 Offergränsen utgör alltså den gräns som en part inte ska 

behöva passera för att uppfylla sina avtalsförpliktelser. Det är sannolikt att utgången i NJA 

1994 s 359, alltså jämkningen, motiverades av att offergränsen annars skulle ha 

överskridits.98 Kravet har tolkats som att det för förpliktelsebortfall krävs så kraftig obalans 

mellan prestationerna att prestationen är extraordinärt betungande.99 Offergränsen innebär, i 

likhet med lojalitetsplikten, en direkt intresseavvägning där säljarens svårigheter att fullgöra 

                                                 

94 Munukka (2007) s 497; Nicander (1995) s 45 f. Se även Nazarian (2007) s 254 f. 
95 Lindskog (2010) s 68; Nazarian (2007) s 254; Simonsen (1997) s 253. 
96 Jfr (ovan) avsnitt 2.1. 
97 Se Ramberg & Herre (2016) s 225; Ramberg & Ramberg (2016) s 189-205; Hellner & Ramberg (1991) s 131 och 147 f; 
Hultmark & Ramberg (1996) s 30 f. 
98 Se Hellner (1994b) s 137-141; Grönfors & Dotevall (2016) s 282.  
99 Jfr prop. 1988/89:76 s 99-102; Ahlinder (2016) s 380; Hellner (1994b) s 137-141; Dotevall (2002) s 454. Jfr 
Runesson (1996) s 73-110 och s 404: som menar att ett så högt krav som kraftig obalans svårligen kan ställas m.h.t. att det 
är svårförenligt med ordalydelsen i KöpL 23 § där förpliktelser som inte är rimliga bortfaller. 
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sin förpliktelse vägs mot köparens intresse av att få förpliktelsen utförd.100 En ytterligare 

likhet är att det i den direkta intresseavvägning är rättsekonomiska argument som är 

avgörande.101 Likheterna medför att viss ledning för lojalitetsplikten gräns kan sökas i 

offergränstematiken.102 Det finns således visst stöd för att det även för lojalitetsplikt 

föreligger samma begränsning, d.v.s. att en lojalitetsplikt aldrig föreligger om det vore 

extraordinärt betungande. Följaktligen finns det en yttersta gräns då lojalitetsplikten inte kan 

föreligga till följd av att den egna uppoffringen är alltför stor.103 

Det har i den norska doktrinen, med stöd i praxis Rt 1995 s 245, anförts en ytterligare faktor av 

betydelse för lojalitetspliktens yttersta gräns. Det har hävdats att: ”[lojalitetsobjektet] i alle fall må 

ivareta egne interesser hvis det ville være grovt uaktsomt ikke å gjøre det” (Översättning: 

”[lojalitetsobjektet] måste i vart fall tillvarata sina egna intressen om det vore grovt oaktsamt att inte 

göra det”).104 Formuleringen är anmärkningsvärd ur semantiskt hänseende eftersom det är 

främmande att tala om oaktsamhet i förhållande till det egna intresset: en part som av bristande 

aktsamhet ingår ett oförmånligt avtal beskrivs regelmässigt inte som oaktsam i förhållande till sig 

själv. Resonemanget föranleder slutsatsen att en lojalitetsplikt aldrig föreligger i en situation där det 

är grovt oaktsamt av lojalitetsobjektet att inte själv tillvarata sina egna intressen.105 Argumentationen 

bygger på att det inte föreligger en lojalitetsplikt där det kan förväntas att lojalitetsobjektet själv 

tillvaratar sina intressen.106 Det får anses oklart i vilken mån en sådan begränsning föreligger inom 

den svenska rättsordningen. Resonemanget ligger dock väl i linje med förklaringsgrunden,107 vilket 

talar för att detsamma sannolikt gäller enligt svensk rätt. 

Sammanfattningsvis föreligger aldrig en lojalitetsplikt om det är oskäligt enligt Avtl 36 §, 

om det egna intresset är större än, eller lika stort som, medkontrahentens vid två 

motstående handlingsalternativ eller om plikten är extraordinärt betungande. Det är 

sannolikt att det därtill aldrig föreligger en lojalitetsplikt att tillvarata ett intresse som genom 

grov oaktsamhet inte iakttagits av lojalitetsobjektet.  

 

2.4 Lojalitetsförpliktelser såsom kärnan av lojalitetsplikten  

Lojalitetsplikten kan delas in i två delar: dels ett flertal förpliktelser som grundar sig på 

lojalitetsplikten med i högre grad identifierade rättsfakta (lojalitetsförpliktelser),108 dels andra 

plikter som är oberoende av förpliktelsens natur men med det grundläggande kravet att 

                                                 

100 Grönfors & Dotevall (2016) s 282 f. 
101 Avseende offergränsen, se: Ramberg & Herre (2013) s 241; Grönfors & Dotevall (2016) s 282. Avseende 
lojalitetsplikten, se Munukka (2007) s 502-507; Nazarian (2007) s 256. 
102 Se även Nazarian (2007) s 254-256: som också fäster vikt vid offergränsen i fastställandet av lojalitetsplikten. 
103 Munukka (2007) s 497: där det går att utläsa ett visst medhåll genom medgivandet av att den egna uppoffringens 
storlek i sig är betydelsefull, alltså inte enbart i förhållande till lojalitetsobjektets intresse. 
104 Nazarian (2007) s 279.  
105 Se även Nazarian (2007) s 279 f. 
106 Se Nazarian (2007) s 279 f jfrt med Heidbrink (2008) s 665. 
107 Se (nedan) avsnitt 2.6. 
108 Munukka (2007) s 135 f.  
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förpliktelsen ska ligga i lojalitetsobjektets intresse (allmän lojalitetsplikt).109 Här bör 

distinktionen mellan lojalitetsplikt och allmän lojalitetsplikt noteras, där endast den förra 

inkluderar lojalitetsförpliktelserna. 

 Lojalitetsförpliktelserna utgörs av: vård-, skadebegränsnings-, medverkans-, 

klargörande-, informations-, upplysningsplikt-, tillsyns-, omsorgs- och tystnadsplikt samt 

konkurrensförbud.110 Det saknas anledning att närmare beskriva respektive förpliktelse.111 

Innehållet i förpliktelserna kan i viss utsträckning variera mellan kontraktstyperna,112 men 

åtminstone upplysnings-, vård-, skadebegränsnings- och reklamationsplikten uppvisar 

mycket stor konformitet.113 Ett utmärkande drag hos lojalitetsförpliktelserna är att de, till 

följd av sin tydliga utformning, i större utsträckning kan ges verkan i ett avtalsförhållande 

utan närmare beaktande av omständigheterna i det enskilda fallet.114 Det skiljer sig tydligt 

från övriga delar av lojalitetsplikten där förhållandena i det enskilda fallet är avgörande för 

innehållet i plikten.115 

Det råder enighet om att lojalitetsförpliktelsernas existens och betydelse, men det råder viss oenighet 

kring hur förpliktelserna ska betraktas i förhållande till lojalitetsplikten. Det har anförts att de istället 

för att utgöra en del av plikten ska betraktas som ett fristående fenomen, närmast som indikatorer på 

lojalitetshänsyn.116 Det finns primärt två skäl för att inte betrakta dem som en del av lojalitetsplikten: 

dels att de är tillräckligt etablerade och konkretiserade för att gälla oberoende av plikten, dels att de 

kan anses vara grundade på det allmänna samhällsintresset av att undvika värdeförstöring istället för 

lojalitetshänsyn.117 Viss klarhet har bringats i frågan efter HD:s uttalande i ett utomobligatoriskt 

skadeståndsrättsmål, NJA 2017 s 9: ”Skadebegränsningsskyldigheten bygger i viss utsträckning på 

det övergripande samhällsintresset att de skadeståndsrättsliga reglerna inte ska främja en 

misshushållning med ekonomiska resurser. […] Skyldigheten bygger också i viss mån på lojalitets-

hänsyn. Detta är särskilt tydligt i kontraktsförhållanden.” Inledningsvis bör uppmärksammas att det 

är fråga om ett utomobligatoriskt förhållande. HD:s avslutande formulering, om att 

lojalitetshänsynen gör sig särskilt starkt gällande i kontraktsförhållanden, visar på den skillnad 

förhållandet innebär. I ett kontraktsförhållande har således lojalitetsförpliktelserna i större 

utsträckning än i ett utomobligatoriskt förhållande sin grund i lojalitetshänsyn.118 Uttalandet måste 

tolkas som att HD för den utomobligatoriska skadebegränsningsplikten inte värderar det ena skälet 

högre än det andra, medan för inomobligatorisk skadebegränsningsplikt är lojalitetsskälet tyngre 

                                                 

109 Nicander (1995) s 32. 
110 Munukka (2007) 143-184; Nicander (1995) s 31 f; Ramberg och Ramberg (2016) s 37 f. 
111 För en utredning av innebörden av respektive lojalitetsförpliktelse, se särskilt Munukka (2007) s 135-191. Se även 
Ramberg & Ramberg (2016) s 37-39.  
112 Taxell (1997) s 65; Munukka (2007) s 207-209.  
113 Om konformitet avseende: Vård- och skadebegränsningsplikten, se Herre (1996) s 203-218 och 545-666; 
Upplysningsplikten, se Hultmark (1993); Reklamationsplikten, se Hultmark (1996).  
114 Munukka (2007) s 135 f jfrt med T 1451-17 p 18-23, särskilt p 18-19.  
115 Se (nedan) avsnitt 2.6.2, särskilt not 152. 
116 Munukka (2007) s 12 f, 135 och 201 f.  
117 Munukka (2007) s 502.  
118 HD:s val att hänvisa till lojalitetshänsyn istället för lojalitetsplikten, torde bero på HD motiverade försiktighet i att 
begagna sig av nya institut såsom lojalitetsplikten, se (nedan) avsnitt 3.2.3. 
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vägande än vid utomobligatoriska förhållanden. Det senare kan däremot inte tas till intäkt för att det 

skulle väga tyngre än intresset av att undvika onödig värdeförstöring.  

 Uttalandet får med hänsyn till den stora likhet som föreligger mellan skadebegränsnings- och 

vårdplikten även ha betydelse för den senare.119 Vid underlåtenhet att iaktta övriga lojalitets-

förpliktelser riskeras inte lika omfattande värdeförstöring. Eftersom lojalitetsreciprocitetsverkan inte 

ens kan uteslutas avseende vård- och skadebegränsningsplikten kan det, följdriktigt, i än mindre 

utsträckning uteslutas avseende övriga lojalitetsförpliktelser eftersom skälen bakom de senare i än 

mindre utsträckning är motiverade av intresset att undvika misshushållning med resurser. Följaktligen 

måste alla lojalitetsförpliktelser genomgående i vart fall delvis grundas på lojalitetshänsyn, inte minst i 

kontraktsförhållanden där det skälet blir än mer framträdande. Slutsatsen ligger också i linje med den 

allmänna rättsutvecklingen där lojalitetsplikten tillmäts allt större vikt.120 

 Det vanligaste tycks också vara att lojalitetsförpliktelserna anses utgöra kärnan av 

lojalitetsplikten,121 och gå att härleda ur plikten.122 Det torde åtminstone vara okontroversiellt att 

hävda att lojalitetsförpliktelserna primärt är att hänföra till lojalitetsplikten.123 Mot bakgrund av det 

anförda måste lojalitetsförpliktelserna anses utgöra en del av lojalitetsplikten,124 och därför vara av 

stort intresse i framställan som behandlar reciprocitet inom ramen för lojalitetsplikten 

(s k lojalitetsreciprocitet). Det måste dock alltjämt beaktas att förpliktelserna i viss utsträckning kan 

baseras på annan hänsyn. 

2.5 Lojalitetspliktens ställning och funktion 

Det är inte klart vilka rättsfakta som krävs för en lojalitetsplikt och det går inte heller att 

generellt ange rättsföljderna av ett brott mot plikten.125 Eftersom dessa förhållanden är 

välförenliga med en rättsprincip, men svårförenliga med en allmän rättsregel, måste plikten 

anses utgöra en princip.126 Det är också den förhärskande uppfattningen,127 och får 

betydelse på tre sätt dels att lojalitetsplikten måste beaktas inom sitt betydelseområde men 

att den kan göra sig gällande med olika vikt: närmast som ett argument i en viss riktning.128 

Dels att plikten får ett mycket stort tillämpningsområde eftersom det finns otaliga regler 

och överväganden som baseras på lojalitetshänsyn.129 Dels att plikten som utgångspunkt 

                                                 

119 Vårdplikten är mycket lik skadebegränsningsplikten, inte minst i fråga om den risk som finns för onödig 
värdeförstöring vid underlåtelse att iaktta förpliktelsen: det är i båda fallen i regel fråga om omedelbar och omfattande 
värdeförstöring. 
120 Se (nedan) avsnitt 3.2.3 och 3.3.  
121 Munukka (2007) s 15 och 135-137. 
122 Munukka (2007) 185-191; Östberg (2016) s 145; Hellner och Ramberg (1991) s 277; Grönfors och Dotevall (2010) 
s 249 jfrt med not 217.  
123 Taxell (1972) s 81; Hellner & Ramberg (1991) s 277; Munukka (2007) s 135 och 185 f. 
124 Det synsättet delas dels i de mer omfattande framställningarna om lojalitetsplikt, se särskilt: Munukka (2007); 
Björkdahl (2007); Nazarian (2007), dels inom doktrinen i övrigt, se särskilt Ramberg & Ramberg (2016); Ramberg & 
Ramberg (2017); Hellner m.fl. (2015).  
125 T 1451-17; Munukka (2010b) s 837; Munukka (2007) s 461. 
126 Jfr Lindskog (2010) s 68 not 139: Om plikten skulle betraktas som en rättsregel skulle den m.h.t. till dess varierande 
betydelse från situation till situation tvunget bli så vag att institutet inte får något egentligt innehåll; därför måste den 
betraktas som en rättsprincip.  
127 SOU 1976:66 s 201 f; SOU 1979:36 s 186; prop. 1984/85:110 s 39; Lindskog (2010) s 68 not 139; Munukka 
(2010b) s 838 f; Munukka (2007) s 12 och 74; Hellner (2005) s 215; Nicander (1995) s 33 och 49.; Sandvik (1971) s 49; 
Lando (1991) s 122 f; Nazarian (2007) s 50 f.  
128 Nazarian (2007) s 99; Munukka (2007) s 91-125.  
129 Lindskog (2010) s 68 och not 139.  
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måste anses tillämplig inom alla kontraktstyper.130 Det är också av vikt att notera att 

lojalitetsplikten är dispositiv, parterna är således fria att avtala om vilken lojalitetsstandard 

som ska gälla i avtalsrelationen.131 Det borde däremot regelmässigt saknas uttrycklig 

reglering av lojalitetsplikten. 

 Lojalitetsplikten tillmäts rättslig betydelse på tre sätt: vid avtalstolkning,132 vid 

utfyllning,133 och vid tillämpning av lagbestämmelser (särskilt revision).134 Plikten kan 

beskrivas som en allmän tolkningsnorm,135 med innebörden att tillämpning, tolkning och 

utfyllning inte bör leda till ett resultat som underskrider normen.136 Den har en huvudsaklig 

och viktig funktion: att ge en möjlighet att frångå en strikt bokstavstolkning av avtalet eller 

bestämmelsen för att ålägga en part en plikt som bättre överensstämmer med den 

lojalitetsstandard som kan förväntas i den avtalsrelation som är för handen.137 

 Plikten är av stor betydelse vid avtalstolkning främst för att avgöra parternas 

avtalsenliga förpliktelser,138 men är inte av strikt avtalstolkningskaraktär,139 Plikten har även 

stor betydelse vid utfyllning, där den rentav kan vara av större betydelse.140 Dess betydelse 

är då mer påtaglig eftersom det däri finns en möjlighet att ålägga en part en förpliktelse 

trots att sådant stöd inte direkt framgår av avtalet eller lagbestämmelser.141 Den utgör i den 

delen en utbyggnad av rättssystemet eftersom de nya förpliktelserna inte kan härledas ur 

den dispositiva rätten.142 Vid tillämpning av lagbestämmelser kan plikten påverka 

tolkningen av den dispositiva rätten, främst i skärpande riktning.143  

 Det anförda innebär att ett åsidosättande av lojalitetsplikten kan innebära ett 

kontraktsbrott genom att plikten inneburit en förpliktelse som part sedan åsidosatt.144 Det 

är vidare viktigt att notera att lojalitetsplikten inte är begränsad till att avse vissa typer av 

                                                 

130 Munukka (2007) s 195.  
131 Rodhe (1956) s 159 f; Munukka (2007) s 71-73. Jfr dock Söderlund (1994) s 33 f jfrt med prop. 1990/91:63 s 60: som 
framhåller att ordalydelsen i HaL 5 § st 3 och 7 § st 4 tyder på att plikten, i vart fall på det området, är tvingande. Dock 
framhåller Söderlund att stadgandet inte borde tolkas uttryckligt utan, trots ordalydelsen och förarbetena, tolkas som att 
plikten inte är tvingande, a. prop. s 60. 
132 Munukka (2007) s 93 f. 
133 Munukka (2007) s 74 och s 92 f, Ramberg & Ramberg (2016) s 35; Nicander (1995) s 33 och 49; Munukka (2007) s 74; 
Lindskog (2010) s 68, Munukka (2011) s 94. Se även SOU 1976:66 s 201.  
134 Munukka (2007) s 74-76 och 93; Ramberg & Ramberg (2016) s 35; Nicander (1995) s 33; Grönfors & Dotevall (2016) 
s 266. Se även SOU 1976:66 s 201. 
135 Munukka (2007) s 74; Ramberg & Ramberg (2016) s 35; Nicander (1995) s 33. 
136 Nicander (1995) s 37; Lindskog (2010) s 68. 
137 Se NJA 2005 s 142: Där plikten anses ha gett tydlig ledning för hur avtalet skulle tolkas då så skedde i strid med dess 
strikta ordalydelse men på ett sätt som utifrån avtalsrelationen kunde förväntas. Se även: SOU 1976:66 s 201. Jfr Lehrberg 
(2016) s 40 f: som framhåller vådan av att lojalitetssynpunkter i alltför stor utsträckning får påverka tolkningen.   
138 Nicander (1995) s 33 och 37; Munukka (2007) s 74-76. 
139 Se även Adlercreutz & Gorton (2010) s 18 med hänvisning till NJA 2005 s. 142; Munukka (2007) s 93 f; Nicander 
(1995) s 33 och 49. 
140 Munukka (2007) s 74 och 91-101 och Munukka (2010a) s 594. Se även Holm (2004) s 110 och 197 f: om vilka 
tolkningssituationer där plikten kan tillmätas betydelse, som är relativt begränsade. 
141 Munukka (2011) s 94. 
142 Munukka (2011) s 94 f. 
143 Munukka (2011) s 95 f. 
144 Nicander (1995) s 36-38.  
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förpliktelser utan omfattar alla slags angelägenheter i avtalsförhållandet.145 Det kan 

exemplifieras med att lojalitetsplikten dels gör sig gällande när avtal ingås och fullgörs (en 

skyldighet att ge information), dels vid påföljdsbestämningen vid ett kontraktsbrott, dels 

för vårdplikten vid en avtalsstörning m.m.146  

 Mer konkret medför plikten att parterna måste medverka till att avtalet fullgörs på 

bästa sätt, iaktta tystnadsplikt om avtalsförhållanden, begränsa skador – eller risken för 

skador – inom avtalsförhållandet och underrätta varandra om förhållanden som är viktiga 

för avtalsförhållandet.147 

 Avslutningsvis måste framhållas att lojalitetsplikten får mindre betydelse på 

rättsområden som är föremål för omfattande lagreglering,148 eller om plikten är utförligt 

reglerad i avtalet (vilket sällan torde vara fallet).149 Följaktligen får plikten störst betydelse på 

oreglerade och dispositiva rättsområden. 

 

2.6 Befogad tillit som förklaringsgrund till lojalitetsplikten  

2.6.1 Metod för valet av förklaringsmodell 

Vid systematisering och analys av lojalitetsplikten måste först avgöras på vilka sätt 

rättsprincipen kan beskrivas för att passa in på de rättsliga uttryck som förekommer. 

Därefter måste, inom ramen för det förstnämnda, avgöras vilken förklaringsmodell det 

finns starkast skäl för.150 I det senare ledet är det vitalt att välja det mest lämpliga sättet att 

beskriva rättsliga fenomen och inte endast ett möjligt sätt.151 Det finns i doktrinen inget 

enhetligt sätt att behandla lojalitetsplikten. Det råder däremot stor enighet om vilka 

förhållanden som påverkar omfattningen och innebörden av plikten (s k lojalitetsskärpande 

faktorer). Det finns anledning att övergripande redogöra för dessa innan frågan om möjlig 

och lämpligaste förklaringsmodell behandlas. 

 
2.6.2 Lojalitetsskärpande faktorer  

En särskild problemställning för lojalitetsplikten är att dess innebörd varierar kraftigt 

beroende på den förevarande avtalsrelationen. Den förhärskande uppfattningen är att 

lojalitetsplikten inte kan fastställas utan beaktande av omständigheterna i det enskilda 

                                                 

145 Nicander (1995) s 31 f; Taxell (1997) s 65 f. Jfr dock Lehrberg (2012) s 2: där lojalitetsplikten i princip endast anses få 
betydelse vid avtalets fullgörande. 
146 Se Taxell (1997) s 65 f. 
147 Taxell (1997) s 65 f; Munukka (2007) s 135-184; Norlén (2004) s 162-172; Grönfors & Dotevall (2016) s 267. 
148 Munukka (2007) s 74 och 91-124; Munukka (2010a) s 594; Lehrberg (2012) s 4. Jfr dock Munukka (2007) s 468 f: där 
det framhålls att det inom föreskriftstäta rättsområden i större utsträckning kan föreligga regelkonflikter i vilka 
lojalitetplikten kan vara av betydelse. 
149 Jfr (nedan) avsnitt 5.1.2: där lojalitetspliktens begränsade betydelse inom entreprenadrätten delvis kan förklaras av de 
utförliga standardavtal som där används.  
150 Om stöd för en sådan metod: i allmänhet, se Hellner (2001) s 67; avseende lojalitetsplikten, se Munukka (2007) s 76. 
151 Hellner (2001) s 67. 
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fallet,152 möjligen med undantag av de särskilda lojalitetsförpliktelserna som i vart fall är 

mindre beroende av den enskilda situationen.153 

 De omständigheter som tillmäts störst betydelse är: kontraktstypen,154 om det är en 

långvarig avtalsrelation,155 om avtalsrelationen bygger på stort beroende eller förtroende,156 

samt komplexiteten och graden av ekonomisk närhet i rättsförhållandet.157 Det är tydligt att 

det avgörande är avtalsrelationens längd, och inte om det är ett varaktigt avtal, eftersom 

flera fristående köp utgör en lojalitetsskärpande faktor.158 Andra förhållanden av betydelse 

är: graden av tillit mellan parterna, skadepotentialen av den lojalitetsstridiga handlingen och 

parternas skyddsbehov.159  Visst avseende har också ansetts kunna fästas vid parternas 

kunskaper, kostnader, nytta, risktagande, grundvalar för att ingå avtalet och om det 

föreligger en tydlig intressegemenskap.160  

 Det finns anledning att i korthet kommentera den bakomliggande faktor som 

motiverar betydelsen av alla omständigheter men som också motiverar varför vissa är av 

stor betydelse för vilken lojalitetsstandard som med fog kan förutsättas. Det gemensamma 

draget hos alla uppräknade faktorer är att det är sådana som motiverar större krav på 

lojalitet. I vissa kontraktstyper, inte minst vid personliga uppdragsförhållanden och 

samarbetsavtal, finns behov av högre lojalitet. Detsamma gäller vid långvariga 

avtalsrelationer eftersom det med tiden uppkommer ett närmare samarbete.161 Såväl vilka 

faktorer som är beaktansvärda och vilka som bedöms vara av störst betydelse förefaller 

kunna förklaras utifrån ”befogad tillit”. Stödet för en sådan förklaringsgrund behandlas i 

nästa avsnitt. 

 
2.6.3 Befogad tillit som möjlig och lämpligaste förklaringsgrund  

Mot bakgrund av det ovan anförda kommer i det följande behandlas hur lojalitetsplikt ska 

konstrueras för att både utgöra en möjlig, alltså innefatta alla varierande uttryck som plikten 

tar i olika situationer, och den lämpligaste förklaringsgrunden. De förhållanden som i det 

enskilda fallet påverkar lojalitetsplikten, lojalitetsskärpande faktorer, är både många och i 

                                                 

152 Prop. 1990/91:63 s 57 f; Nicander (1995) s 31 f; Grönfors & Dotevall (2016) s 267 f; Munukka (2007) s 91-133. Se 
även Nazarian (2007) s 195-198. 
153 Se (ovan) avsnitt 2.4. 
154 Munukka (2010b) s 837; Nicander (1995) s 32; Ramberg & Ramberg (2016) s 35; Munukka (2007) s 491 (se även 
utförliga hänvisningar i not 188). 
155 NJA 2017 s 203; Lindskog (2010) s 68; Nicander (1995) s 31 f; Munukka (2010b) s 837; Munukka (2007) s 315-317, 
320 f och 490-494; Nazarian (2007) s 326 f. 
156 NJA 2017 s 203; Lindskog (2010) s 68; Munukka (2007) s 491-493; Nicander (1995) s 31 f; Munukka (2010b) s 837; 
Taxell (1972) s 81; Nazarian (2007) s 326 f. 
157 Munuka (2007) s 493 f; Nazarian (2007) s 305-311 och 327. 
158 Se bl  a NJA 2009 s 672; NJA 2017 s 203. Se även Sohlberg (1995) s 972 f; Munukka (2010b) s 840.  
159 Munukka (2007) s 490-498; Nazarian (2007) s 295-300 och 327. 
160 Nicander (1995) s 35; Munukka (2007) s 491; Nazarian (2007) s 282-294.  
161 Munukka (2007) 491 f; Nazarian (2007) s 315-317 och 320 f; Adlercreutz m.fl. (2016) s 19; Sohlberg (1995) s 972 f. 
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högsta grad varierande.162 Följaktligen måste plikten konstrueras på ett så dynamiskt sätt att 

dessa kan beaktas inom ramen för plikten. Ett möjligt sätt att konstruera en sådan plikt är 

genom ”befogad tillit”, d.v.s. att låta vad lojalitetsobjektet med fog kunnat förutsätta utgöra 

grunden, förklaringsmodellen, bakom institutet.163 Därigenom åstadkoms en mycket 

föränderlig lojalitetsplikt som kan anpassas till den föreliggande situationen och tillmäta de 

lojalitetsskärpande faktorerna relevant betydelse. Det är således möjligt att låta 

lojalitetsobjektets befogade tillit vara avgörande för plikten.  

 Nästa fråga är om den befogade tilliten utgör den lämpligaste förklaringsmodellen. 

Då innehållet i lojalitetsplikten inte är slutligt avgjort finns det ett relativt stort utrymme att, 

inom ramen för rättskällorna, forma plikten till en för rättsordningen välfungerande 

princip.164 Det avgörande är således att fastställa det lämpligaste sättet att systematisera 

plikten,165 och då är det olämpligt med alltför många indelningsgrunder.166 

 Det finns flera fördelar med en sådan förklaringsgrund. Det innebär att det inte 

finns någon begränsning i fråga om vilka omständigheter som kan beaktas. Det medför 

också att plikten är tillräckligt föränderlig för att förhindra att det blir ett stelt institut som 

inte kan följa rättsutvecklingen eller som inte innefattar alla uttryck som förekommer.167 

Vidare medför en sådan konstruktion att innehållet i plikten överensstämmer med vad 

lojalitetsobjektet rimligen kunnat förvänta sig.168 Ett tydligt exempel är att det normalt inte 

föreligger en plikt för lojalitetssubjektet att handla om lojalitetsobjektet har lika goda 

möjligheter att tillvarata sina egna intressen. Under sådana förhållanden saknas fog att 

förvänta sig ett lojalt handlande och därigenom underlättas parternas förståelse för vilka 

åtgärder som de själva bör vidta. 

 Av NJA 1995 s 693 framgår tydligt den stora vikt som fästs vid den befogade 

tilliten på området. I fallet hade en fondkommissionär (lojalitetssubjektet) bedrivit handel 

med indexoptioner för en kommittents (lojalitetsobjektet) räkning. I fullgörandet av sitt 

uppdrag följde lojalitetssubjektet inte de allmänna råd som utfärdats av 

                                                 

162 Se (ovan) avsnitt 2.6.2. Se även Heidbrink (2008) s 669 f: som t.o.m. påstår att de förhållanden som tillmäts relevans är 
så många och så varierande att i princip varje omständighet som föreligger kan tillmätas betydelse. 
163 Det har diskuterats om det inte vore lämpligare att kalla det för skyddsvärda förväntningar eftersom ”befogad tillit” 
ansetts innebär en mer förvirrande terminologi. En term som möjligen kan vara lämpligare för ändamålet är ”skyddsvärda 
förväntningar”, jfr ”beskyttelseverdig forventning” i Nazarian (2007) s 271 f. Trots de i sak relevanta invändningarna finns 
anledning att inte frångå en etablerad begreppshantering utan starka skäl, därför kommer den etablerade terminologin 
användas. 
164 Munukka (2007) s 76.  
165 Munukka (2007) s 76; Hellner (2001) s 67. 
166 Munukka (2007) s 76. Jfr dock Heidbrink (2008) s 669 f: som menar att det inte är en fördel att ha få, eller en, 
indelningsgrund om de kriterier som sedan är av relevans för detta är så många och så varierande att nästan varje 
omständighet kan beaktas. Färre förklaringsgrunder borde däremot underlätta förståelsen för institutet även om 
tillämpningen i det enskilda fallet därigenom inte förenklas.  
167 Se (nedan) avsnitt 3.2.2.  
168 Munukka (2007) s 491. 
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bankinspektionen169. HD fastslog att lojalitetssubjektet med fog kunnat förutsätta att 

lojalitetsobjektet varit medveten om de särskilda risker som fanns, m.h.t. att lojalitets-

objektet haft god kännedom om finansmarknaden, och därför ansågs inget brott mot 

informationsplikten föreligga. Den lojalitetsplikt som lojalitetssubjektet hade var således 

tydligt beroende av vad som med fog kunde förutsättas.  

 Det utgör en viss fördel att ”befogad tillit” är en utbredd och ändamålsenlig 

förklaring bakom flera rättsregler och rättsprinciper.170 Den har beskrivits som en av de 

mest uppskattade förklaringarna till rättsregler inom kontrakts- och skadeståndsrätt.171 I 

fråga om just lojalitetsplikten är det relativt vanligt att den befogade tilliten i doktrinen, 

uttryckligen eller indirekt, ansetts utgöra den lämpligaste förklaringen bakom 

lojalitetsplikten.172 Det har bl.a. anförts att ett lojalitetssubjekt inte har en lojalitetsplikt om 

denne med fog kan förvänta sig att lojalitetsobjektet skaffar sig informationen från annat 

håll.173 Det resonemang som fördes ovan, i fråga om betydelsen av lojalitetsobjektets 

oaktsamhet för lojalitetspliktens yttersta gräns, ger också visst stöd för betydelsen av 

befogad tillit.174 Det kan inte med fog förväntas att lojalitetsubjektet handlar på visst lojalt 

sätt om det kan förväntas att lojalitetsobjektet själv tillvaratar det intresset.175  

Det är av visst intresse att beakta resultatet av en begreppsanalys av besläktade institut.176 Den 

förklaringsmodell som ansetts lämplig bakom besläktade institut kan ge ledning även för det 

inhemska institutet. En överensstämmande funktion, att verka för mer lojalt handlande mellan 

avtalsparter, finns hos flera institut – engelska ”good faith” och amerikanska ”good faith and fair 

dealing”– dock utan att det vare sig föreligger en korrelation eller ett orsakssamband.177 Den 

överensstämmande funktionen innebär således inte att det måste finnas någon enhetlighet i det 

underliggande begreppsmässiga konceptet bakom instituten.178 Det är endast om det finns ett 

släktskap, regelmässigt genom ett historiskt samband mellan begreppen, som ledning kan tas i 

förklaringsgrunden hos det närliggande begreppet.179 De begrepp som har ett sådant släktskap med 

lojalitetsplikten är tyska ”treu und Glauben” och franska ”bonne foi” som, i likhet med 

lojalitetsplikten, härrör från den romerska rätten.180 Med hänsyn till att lojalitetsplikten dels vuxit 

                                                 

169 Nuvarande finansinspektionen. 
170 Hellner (2001) s 67 f med hänvisningar. 
171 Hellner (2001) s 67.  
172 Se särskilt Bengtsson (2015) s 100; Nicander (1995) s 36; Nazarian (2007) s 271-274; Munukka (2007) passim; 
Lindskog (2010) s 68 not 142. Se även Holm (2004) s 9 f. 
173 Nicander (1995) s 36: där det anförs att ”[om det kan] förutsättas att medkontrahenten trots en svagare ställning 
besitter erforderlig kunskap och själv skaffar sig nödvändig och relevant information […] kan kravet på lojalitet knappast 
vara högre bara på grund av parternas ojämbördiga ställning”. 
174 Se (ovan) avsnitt 2.3. 
175 Se Nazarian (2007) s 279 f jfrt med Heidbrink (2008) s 665. 
176 Høgberg (2007) s 278.   
177 Høgberg (2007) s 278 jfrt med Zweigert & Kötz (2011) s 181 och 187-191.  
178 Høgberg (2007) s 278. 
179 Høgberg (2007) s 278. 
180 I fråga om institutens härstamning från den romerska rätten, se Fauvarque-Cosson m.fl. (2008) s 152 f. I fråga om 

“Bonne foi”, se Zimmermann & Whittaker (2000) s. 32 f. I fråga om “Treu und Glauben”, se se Zimmermann & 
Whittaker (2000) s 18. I fråga om lojalitetsplikten, se Munukka (2007) s 17.  
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fram med ”treu und Glauben” som förebild,181 dels att den tyska rätten utgjort inspirationskälla för 

såväl den svenska som den nordiska avtals- och kontraktsrätten,182 är ”Treu und Glauben” av 

betydligt större intresse än ”bonne foi”. Därför inskränker sig begreppsanalysen till det förra 

institutet. I den tyska doktrinen kring institutet ”Treu und Glauben”, som stadgas i Bürgerliches 

Gesetzbuch (BGB) 157 och 242 §§, står det klart att det är den befogade tilliten som skyddas.183 Den 

omfattande doktrin som utvecklats kring institutet har också motverkat den initiala vaghet som 

funnits och därigenom ökat förutsebarheten och därigenom även rättssäkerheten.184 Slutsatsen av 

begreppsanalysen är således att det institut, ”Treu und Glauben”, som hyser starkast släktskap med 

lojalitetsplikten, och därtill är väl utvecklad inom den tyska rättsordningen, också är konstruerad 

utifrån ”befogad tillit”. Förhållandet utgör ytterligare ett argument för att låta befogad tillit utgöra 

förklaringsgrunden för lojalitetsplikten. 

Mot bakgrund av det anförda följer att det både är möjligt och lämpligast att låta den 

befogade tilliten utgöra förklaringsmodellen för lojalitetsplikten. Innebörden av det är att 

det lojala handlande som lojalitetsobjektet med fog kan förvänta sig är avgörande för den 

lojalitetsplikt som åvilar lojalitetsubjektet. Vad som med fog kan förutsättas beror till 

största del på de lojalitetsskärpande faktorerna men konstruktionen medför även en 

möjlighet att beakta andra omständigheter som kan anses vara relevanta för vad 

lojalitetsobjektet har fog att förvänta sig.185 Om lojalitetssubjektet med liten olägenhet kan 

agera på ett lojalt sätt som leder till stor nytta för lojalitetsobjektet finns det fog att vänta sig 

ett sådant handlande.186 Det är således den relativa uppoffringen som är av betydelse, dock 

upp till en viss yttre gräns.187 Om det finns insikt hos lojalitetssubjektet att lojalitetsobjektet 

saknar vissa resurser eller kunskaper har också den senare skäl att vänta sig större lojalitet 

och vice versa.188  

 En självklar utgångspunkt är att den befogade tilliten fastställs genom en objektiv 

bedömning, det saknar således betydelse vad lojalitetsobjektet i realiteten haft för 

uppfattning om hur lojalitetssubjektet bör handla.189 Den ordningen motiveras bl.a. av att 

det endast är den förevarande kontraktssituationen som beskyddas av rättsordningen, inte 

partens egna förväntningar på medkontrahenten.190 Det beror dels på att kravet på lojalitet 

inte enbart bestäms utifrån lojalitetsobjektets behov utan därtill av vilka behov som 

                                                 

181 Munukka (2007) s 52. 
182 Se t.ex. Lehrberg (2012) s 4. 
183 Fauvarque-Cosson m.fl. (2008) s 160 f; Zimmermann & Whittaker (2000) s 31. 
184 Fauvarque-Cosson m.fl. (2008) s 160; Zimmermann & Whittaker (2000) s 24. 
185 Nazarian (2007) 326 f: som menar att handlingens skadepotential är av särskild betydelse för vad som med fog kan 
förutsättas. 
186 Munukka (2007) s 496 med hänvisningar; Nazarian (2007) s 295-299. 
187 Jfr (ovan) avsnitt 2.3. 
188 Nicander (1995) s 35; Nazarian (2007) s 275-278 särskilt s 278. 
189 Munukka (2007) s 491; Lindskog (2010) s 68 not 142; Kleineman (2001) s 633; Holm (2004) s 9 f; Nazarian 
(2007) s 271 f. 
190 Munukka (2007) s 491; Nazarian (2007) s 271. 



31 
 

samhället bedömer som befogade och därmed skyddsvärda.191 Dels beror det på att en 

lojalitetsplikt endast kan förväntas av en part som haft möjlighet att inse att denne haft en 

skyldighet att vara lojal.192 Ett annat närliggande krav är att endast förhållanden som är 

synbara för lojalitetssubjektet får tillmätas betydelse.193 Det avgörande blir vad 

lojalitetsobjektet rimligen kan förvänta sig, bestämt objektivt, med hänsyn till vad 

lojalitetssubjektet insett eller bort inse.194  Den valda förklaringsmodellen innebär att ett 

brott mot lojalitetsplikten har skett om lojalitetssubjektet handlat på ett annat sätt än som 

med fog kunnat förutsättas.195 

 
 

3 Kritisk betraktelse av en allmän lojalitetsplikt 
3.1 Omtvistade aspekter 

Det förevarande kapitlets syfte är att berika framställan med en analys kring två omtvistade 

frågor: dels om det finns en allmän lojalitetsplikt, dels om den – om så är fallet – är begränsad 

till att endast gälla för vissa kontraktstyper. Dessa frågor är av stor betydelse eftersom de i sin tur 

påverkar vilken betydelse som kan tillmätas lojalitetsreciprocitet (lojalitetsreciprocitetens 

betydelseområde). I tydlighetens intresse kan understrykas att det råder enighet om att 

parterna i första hand får tillvarata sina egna intressen, att det föreligger särskilda 

lojalitetsförpliktelser (en konkret lojalitetsplikt) och att det inom vissa kontraktstyper finns 

en allmän lojalitetsplikt.196 

 

3.2 Finns en allmän lojalitetsplikt? 

3.2.1 En traditionell skepsis mot lojalitetsplikten 

Det har traditionellt funnits en stark skepsis mot ett erkännande av en lojalitetsplikt.197 

Kritiken har särskilt framförts av Karlgren och primärt motiverats av praktiska 

överväganden: dels att det skulle vara menligt för omsättning, dels att det skulle vara 

skadligt för rättslivet i allmänhet.198 Det finns alltjämt en omfattande kritik mot en allmän 

lojalitetsplikt och det är möjligt att förekomsten av en sådan fortfarande måste försvaras.199 

Inställningen har varit utmärkande i relation till övriga nordiska länder som i allt större 

                                                 

191 Munukka (2007) s 491; Nazarian (2007) s 271. 
192 Holm (2004) s 9 f.  
193 Herre (2001) s 128; Kleineman (1987) s 458 och 524; Kleineman (2001) s 632; Björkdahl (2007) s 232 f. 
194 Kleineman (2001) s 633; Nazarian (2007) s 294 f. 
195 Munukka (2007) s 491; Nazarian (2007) s 326.  
196 Se bl.a. Lindskog (2010) s 69; Munukka (2007) s 192. 
197 Nazarian (2007) s 29 f; Munukka (2010a) s 588 f; Björne (2005) s 178 f; Karlgren (1946) s 547; Rodhe (1956) s 159; 
Hellner (1965) s 72. 
198 Karlgren (1933a) s 46 f; Karlgren (1933b) s 231-255; Karlgren (1940) s 96 f; Karlgren (1946) s 547; Munukka 
(2010a) s 588. Se även Björne (2005) s 178: där framhålls att Karlgrens kritik primärt tog sikte på de praktiska 
konsekvenserna. 
199 Lehrberg (2012) s 1; Heidbrink (2008) s 668. 
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utsträckning kommit att acceptera en lojalitetsplikt.200 Rättsutvecklingen tycks vara starkt 

sammankopplad med vilken betydelse AvtL 33 § fått.201  

 Den kritiska inställning mot lojalitetsplikten som varit dominerande under senare 

delen av 1900-talet har kommit att ändras.202 Vissa som varit skeptiska mot en allmän 

lojalitetsplikt har dessutom inte varit skeptiska till plikten som sådan, utan endast menat 

att den inte utgjort gällande rätt även om det i och för sig vore ett bra ideal.203  

 
3.2.2 Utgör en allmän lojalitetsplikt en ändamålsenlig systematisering av rätten? 

Det finns anledning att utreda om lojalitetsplikten utgör en ändamålsenlig systematisering 

av rätten. Det finns två beaktansvärda invändningar mot lämpligheten. Den ena tar sin 

utgångspunkt i att plikten i så stor utsträckning är beroende av omständigheterna i det 

enskilda fallet att innebörden i plikten kan vara helt olika från fall till fall.204 Därmed anses 

plikten inte kunna vara anpassad till hela det kontraktsrättsliga systemet.205 En icke 

önskvärd följd, om kritiken är befogad, är att plikten inom vissa avtalsförhållanden 

inskränker parternas dispositionsfrihet i större utsträckning än vad som är motiverat.206  

 Den andra invändningen består i att lojalitetsplikten utgör ett olämpligt sätt att 

systematisera rätten på,207 eller i vart att det finns lämpligare sätt.208 Det har ansetts önskvärt 

att större hänsyn tas till lojalitetsaspekter men inte genom en allmän lojalitetsplikt.209 Det 

har ansetts lämpligare att det sker genom välövervägda ändamålsresonemang och en 

mindre restriktiv tillämpning av andra redan etablerade institut som bygger på 

lojalitetsöverväganden (bl.a. AvtL 33 och 36 §§, culpa in contrahendo och förutsättnings-

läran).210 

 Det finns emellertid en möjlighet att konstruera lojalitetsplikten så att den kan vara 

anpassad till respektive kontraktssituation. Genom den befogade tilliten kan de lojalitets-

skärpande faktorer som är för handen avgöra omfattningen av plikten.211 Därigenom går 

det att i varje enskilt fall anpassa lojalitetsplikten efter vad som är lämpligt och således få 

den tillräcklig dynamisk för att gälla inom hela kontraktsrätten utan att för den sakens skull 

inskränka parternas dispositionsfrihet mer än vad som är motiverat.  

                                                 

200 Björne (2005) s 172-183. 
201 Björne (2005) s 172-183. 
202 Se (nedan) avsnitt 3.2.3 och 3-3, särskilt not 297. Två kritiker tycks även ändrat inställning och sedermera blivit mer 
positiva till en lojalitetsplikt, se Rodhe (1956) s 13; Karlgren (1967) s 434.   
203 Se SOU 1976:66 s 201 f; Hellner (1987) s 316: där det framhålls att strävanden efter att nå hederlighet i affärslivet är ett 
mål som aldrig blir föråldrat; Hellner (1990) s 69: där såväl hederlighet i affärslivet som parternas lojala samarbete 
framhålls som lovvärda syften. Se även Munukka (2010a) s 588 not 4. 
204 Lehrberg (2012) s 2; Munukka (2007) s 15 med hänvisningar. 
205 Munukka (2007) s 15 med hänvisningar. 
206 Munukka (2007) s 15 med hänvisningar. 
207 Ramberg & Ramberg (2016) s 35 f; Karhu (2015) s 94.  
208 Lehrberg (2012) s 4 f. 
209 Lehrberg (2012) s 4 f.  
210 Lehrberg (2012) s 4 f.  
211 Jfr (ovan) avsnitt 2.6.2-2.6.3. 
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 En konstruktion utifrån ett så dynamiskt rekvisit medför att plikten får så 

varierande innebörd i olika situationer att den kan kritiseras för sin vaghet och medföljande 

rättssäkerhets- och förutsebarhetsproblem.212 Det skulle, på den grunden, kunna hävdas att 

det är en olämplig konstruktion. Emellertid måste framhållas att den dynamiska 

utformningen är nödvändig för att lojalitetsplikten ska kunna gälla inom alla kontraktstyper 

och dessutom är det den som gör plikten till ett betydelsefullt institut.213 Om det inte vore 

för vagheten skulle plikten bli alltför stelt utformad för att vara ändamålsenlig.214 Det finns 

inte heller, hos allmänna rättsprinciper, ett krav på tydliga abstrakta rättsfakta eller en tydlig 

rättsföljd, det är tvärtom just den vagheten som skiljer principer från allmänna rättsregler.215 

Problematiken kopplad till förutsebarhets- och rättssäkerhetsaspekter kan dessutom övervinnas i 

takt med att innebörden hos lojalitetsplikten blir allt mer konkretiserad i praxis och i doktrinen. Det 

måste således inte alltjämt förbli osäkert vad plikten innebär utan det kan fastställas såväl ramar som 

ledning för hur tillämpning av den ska ske.216 Således kan förutsebarheten betraktas som ett initialt 

problem eftersom ett uttryckligt erkännande av principen medför att det successivt går att precisera 

principens innebörd och skapa allt större förutsebarhet.217 Det har även anförts att det vore ett 

större förutsebarhetsproblem om en allmän lojalitetsplikt inte erkänts eftersom domstolarna de facto 

tar sådan hänsyn och alternativet därmed vore s.k. dolda rättviseöverväganden.218 Ett sådant 

resonemang torde ha bäring eftersom dolda rättviseöverväganden till sin natur blir betydligt mindre 

förutsebara eftersom de varken redovisas eller kan systematiseras inom rättsvetenskapen.219 

De starkaste argumenten för att lojalitetsplikten är en ändamålsenlig systematisering är att 

plikten fyller en viktig funktion, särskilt i fråga om avtalsrelationer som kräver ett nära 

samarbete.220 Vidare har plikten en särskild funktion i fråga om avtalsförpliktelser som är 

vagt definierade.221 Då är förpliktelserna dessutom ofta av sådan natur att lojalitetsplikten är 

ett ändamålsenligt sätt att uttrycka innehållet i dem.222 Ett erkännande av en allmän 

lojalitetsplikt har också den betydande fördelen att andra lojalitetsskärpande faktorer än just 

avtalstypen kan beaktas. Om plikten endast föreligger inom vissa avtalstyper blir den 

omständigheten överordnad alla andra lojalitetsskärpande omständigheter istället för att bli 

en beaktansvärd omständighet, om än av stor vikt.223 Därigenom kan en långtgående 

lojalitetsplikt föreligga även vid t.ex. ett köpeavtal om det föreligger tillräckligt 

                                                 

212 Munukka (2007) s 469. 
213 Fauvarque-Cosson m.fl. (2008) s 154-156. 
214 Fauvarque-Cosson m.fl. (2008) s 154-156. 
215 Se (ovan) avsnitt 2.5. 
216 Fauvarque-Cosson m.fl. (2008) s 154-156. 
217 Se även Munukka (2007) s 468 f. 
218 Munukka (2007) s 103 f. 
219 Munukka (2007) s 103 f. 
220 Se (ovan) avsnitt 2.5. Se även Lidgard (2012) s 257; Lehrberg (2012) s 2. 
221 Lehrberg (2012) s 2. 
222 Lehrberg (2012) s 2. 
223 Jfr (ovan) avsnitt 2.6.2-2.6.3. 
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lojalitetsskärpande omständigheter trots att det är en avtalstyp där det typiskt sett inte 

föreligger en långtgående plikt. För plikten talar dessutom intresset av att beakta 

lojalitetspliktens bakomliggande ändamål dels rättsekonomiska skäl (att den totala 

avtalsnyttan maximeras),224 dels värdeteoretiska skäl (såsom bytesrättvisa).225 Mot bakgrund 

av det anförda följer att lojalitetsplikten har flera viktiga funktioner.  

 De främsta invändningarna mot en allmän lojalitetsplikt grundas på att en alltför 

långtgående lojalitetsplikt inte ska åläggas i avtalsrelationer där det inte är motiverat. 

Genom att konstruera lojalitetsplikten utifrån befogad tillit kan en anpassning av plikten 

ske som innebär att det inte åläggs en alltför sträng lojalitetsplikt då det inte är motiverat. 

Vid en sammanvägning av argumenten måste lojalitetsplikten betraktas som en 

ändamålsenlig systematisering av rätten. 

 
3.2.3 En allmän lojalitetsplikts förankring i rättsordningen 

Det är inte klart hur många och hur tydliga rättsliga företeelser som krävs för att ett institut 

ska kunna betraktas som en allmän rättsprincip, d.v.s. när ett rättsligt fenomen övergår från 

att utgöra enskilda företeelser till att utgöra en övergripande bakomliggande princip.226 I 

bedömningen av vilka uttryck som finns för en allmän lojalitetsplikt är den valda metoden, 

där induktion och deduktion används om vartannat, avgörande.227  

 Det finns en relativt påtaglig benägenhet att benämna företeelser allmänna 

principer,228 trots att de sedan tillämpas med stor försiktighet.229 Om rättsliga företeelser 

utan tillräcklig grund tillskrivs en status som allmän princip riskerar tillämpningsområdet 

och följderna bli alltför långtgående.230 Rättsutvecklingen drivs istället med fördel framåt 

genom en gradvis process där lösningar i enskilda fall med tiden kan medföra att det finns 

tillräckligt stöd för en allmän princip.231 Den avgörande frågeställningen är således om det 

finns tillräckligt många enskilda företeelser för att det ska anses föreligga en allmän 

lojalitetsplikt. 

 En inledande frågeställning är hur lojalitetsförpliktelser ska betraktas ur detta 

perspektiv.  Det kan å ena sidan hävdas att den allmänna lojalitetsplikten exemplifieras och 

omges av lojalitetsförpliktelser och det kan antyda att det finns en sådan plikt.232 Det kan å 

andra sidan anföras att dessa inte utgör ett stöd för en allmän lojalitetsplikt eftersom de, i 

                                                 

224 Lindskog (2010) s 67 not 135. Jfr dock Munukka (2007) s 461, 504-507: där de rättsekonomiska aspekter framhålls 
som betydelsefulla men inte är ensamt tillräckliga. 
225 Lindskog s 67 not 135; Munukaa (2007) s 506 f. 
226 Ramberg (2013) s 522. 
227 Se (ovan) avsnitt 1.5. 
228 Ramberg (2013) s 552; Hellner m.fl. (2015) s 27-29; Ramberg & Ramberg (2010) 25 f. 
229 Ramberg (2013) s 523.  
230 Ramberg (2013) s 522. 
231 Ramberg (2013) s 522; Ingvarsson (2015) s 291 f. 
232 Munukka (2007) s 207. 



35 
 

form av den konkreta lojalitetsplikten, utgör dess motsats (om än fortfarande en del av 

lojalitetsplikten). Det bör vidare beaktas att förekomsten av lojalitetsförpliktelser inte är 

omtvistad,233 och att dessa är tillräckligt etablerade och konkretiserade för att existera såsom 

egna principer och därmed är oberoende av om en allmän lojalitetsplikt existerar.234 

Slutsatsen blir att lojalitetsförpliktelser kan ge en antydan om inom vilka kontraktstyper det 

finns en mer påtaglig allmän lojalitetsplikt men kan svårligen åberopas till stöd för att det i 

allmänhet föreligger en sådan. 

En annan invändning mot förpliktelsernas stöd för en lojalitetsplikt är att de även baseras på annan 

hänsyn än lojalitet.235 Argumentet kan däremot, omvänt, åberopas till stöd för deras betydelse. 

Eftersom HD uttalat att lojalitetsförpliktelserna i vart fall delvis vilar på lojalitetsplikten,236 särskilt 

vid inomkontraktuella förhållanden,237 utgör dessa i viss omfattning stöd för en lojalitetsplikt. En 

ståndpunkt som tycks ha stöd i doktrinen, även om förpliktelsernas där ofta anses ha än starkare 

grund i lojalitetsplikten.238 Förhållandet aktualiserar samma frågeställning som ovan berörts i 

förhållande till lagstiftad lojalitetsplikt och, med samma argument, måste det ändamålsenliga 

förhållningssättet till denna problematik vara att beakta vilka skäl som ligger bakom förpliktelsen 

istället för att kategoriskt utesluta alla lojalitetsförpliktelser.239 Förhållandet ändrar däremot inte 

slutsatsen att förpliktelserna inte kan ge stöd för en allmän lojalitetsplikt.  

Det stöd som finns för en lojalitetsplikt i övrigt är mer splittrat. Om lojalitetsplikten är 

självständig, alltså inte bara kan beaktas inom ramen för andra bestämmelser, måste dess 

förankring i rättsordningen anses vara stark. Om plikten är osjälvständig kan den likväl ha 

tillräckligt stöd i rättsordningen, det senare utesluter således inte en allmän lojalitetsplikt. 

NJA 2005 s 142 har ansetts utgöra stöd för lojalitetspliktens självständiga verkan.240 I fallet 

ansågs leasegivaren ha en skyldighet att tillämpa räntehöjningsklausulen på ett ”lojalt och 

konsekvent sätt” och därmed ansågs den innefatta en motsvarande skyldighet att sänka 

leasingavgiften vid en räntenedgång. Om utfallet följer av avtalstolkning, vilket HD:s 

formuleringar antyder, talar det för att fallet är ett exempel på lojalitetspliktens självständiga 

verkan eftersom utfallet av tolkning inte kan förklaras av andra tolkningsmetoder.241 

                                                 

233 Se (ovan) avsnitt 3.1. 
234 Lehrberg (2012) s 4. 
235 NJA 2017 s 9. Se även Lehrberg (2012) s 2-4. 
236 NJA 2017 s 9. 
237 NJA 2017 s 9. Det måste dock noteras att fallet rörde ett utomkontraktuellt förhållande. Uttalandet om 
inomkontraktuella förhållanden är således att betrakta som obiter dictum och utan prejudikatvärde, se 
Bernitz (2010) s 156; Hellner (1994a) s 104. Det är dock en beaktansvärd argumentation eftersom den tycks väl 
underbyggd då det är naturligt att lojalitetsplikten ges större utrymme inom ett kontraktsförhållande.  
238 Se (ovan) avsnitt 2.4. 
239 Jfr (ovan) avsnitt 2.3 (i finstilt).  
240 Munukka (2011) s 100; Zackariasson (2005) s 166-174; Munukka (2007) s 487-490, särskilt s 490. 
241 Se särskilt Zackariasson (2005) s 166-174 särskilt s 169-172; Munukka (2011) s 100; Adlercreutz & Gorton 
(2010) 140 f; Heuman (2014) s 589 not 82. Jfr dock Zackariasson (2005) s 172 f: där det framhålls att det i 
processmaterialet fanns indikatorer på att parterna utgått från att det fanns en motsvarande plikt till sänkning. 
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 Ett senare fall, NJA 2009 s 672, har medfört viss oenighet i doktrinen kring frågan 

om lojalitetsplikten har självständig betydelse.242 Tolkningen av fallet grundas på att HD 

inte använder lojalitetsterminologi trots att omständigheterna gör det näraliggande att 

beakta lojalitet och att HovR valde att ge lojalitetsresonemang stort utrymme.243 Slutstatsen 

bygger således på att domskälen tolkats motsatsvis. Den tolkningen kan däremot 

ifrågasattas på flera grunder: dels att domskäl endast undantagsvis och med stor försiktighet 

ska läsas motsatsvis,244 dels att HD:s motiv till att inte resonera i lojalitetstermer kan bero 

på att domstolen med försiktighet utvecklar rättsordningen och att det således, tvärtom, 

vore förvånande med uttryckliga hänvisningar till lojalitetsplikten.245 Det kan dessutom 

knappast anses tillrådligt att tolka HD:s domskäl utifrån hur lägre instanser uttryckt sig. 

Mot bakgrund av detta kan fallet inte anses utgöra stöd för att lojalitetsplikten är 

osjälvständig.246 Även om lojalitetsplikten inte nämns uttryckligen i fallet kan utformningen 

av domskälen och de omständigheter som beaktas ändå ge stöd för att lojalitetsplikten 

tillmäts betydelse.247  

I Norge finns stöd för att lojalitetsplikten utgör en självständig grund.248 I ett fall, Rt 1984 s 28, 

uttalas: ”[rättshandlingen] er ugyldig etter avtaleloven 33 §, men iallfall vil den rammes av 

ulovfestede regler om lojalitet i kontraktsforhold”.249 Uttalandet måste tolkas som att 

rättshandlingen i första hand är ogiltig med stöd av 33 § men att den i vart fall är ogiltig m.h.t. 

lojalitetsplikten. Plikten ställer således högre krav på en parts handlande enligt lojalitetsplikten, än 

enligt 33 §, vilket innebär att plikten inte kan rymmas inom bestämmelsen och därmed måste vara 

självständig. Förhållandet har stöd i ytterligare två fall, Rt 1995 s 1460 och Rt 2005 s 1487, där 

lojalitetsplikten varit en ogiltighetsgrund som kan medföra ogiltighet trots att det inte följer av 33 §. 

Ett sådant resonemang, som talar för att plikten är självständig i Norge, har visst stöd i doktrinen.250 

 I just denna fråga, om pliktens förankring i rättsordningen, finns dock en fara i att söka ledning 

från hur etablerad den är i andra rättsordningar. Det ligger dels i sakens natur att en sådan metod 

riskerar att bli missvisande, dels står det klart att lojalitetsplikten är starkare förankrad i den norska 

rättsordningen.251 Trots den alltmer överensstämmande lojalitetsplikt som föreligger inom norden,252 

kan den norska rätten således inte utgöra stöd för att lojalitetsplikten är en självständig grund.  

                                                 

242 Ramberg (2010) s 94-98 särskilt s 97 jfrt med Munukka (2010b) s 844-848. Se även Ramberg & Ramberg (2010) s 38. 
243 Ramberg (2010) s 97. 
244 Munukka (2010b) s 844-848 särskilt s 846. 
245 Munukka (2010b) s 845 f.  
246 Se även Munukka (2010b) s 837 och 844-848 särskilt s 846: som är av samma mening.  
247 Munukka (2010b) s 847 f; Bergstedt (2014) s 729 not 28: där det t.o.m. hävdas att de omständigheter som tillmäts 
betydelse talar för att fallet ger stöd för en lojalitetsplikt (bl.a. samarbetsavtal, behov av omställningsperiod och att 
avtalsförhållandet varit långvarigt, jfr (ovan) avsnitt 2.5: om lojalitetsskärpande faktorer). 
248 Rt 1984 s 28; Rt 1995 s 1469; Rt 2005 1487. 
249 Rt 1984 s 28, på s 34.  
250 Se Nazarian (2007) s 70 f med hänvisningar.  
251 Se bl.a. Heidbrink (2008) s 668: där lojalitetsplikten förankring i rättsordningen framhålls som en avgörande skillnad 
mellan Norge och Sverige. 
252 Se (ovan) avsnitt 1.5. 
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Av det anförda går det inte med säkerhet att säga att lojalitetsplikten utgör en självständig 

grund, även om det inte heller finns stöd för att utesluta det. Det finns därför anledning att 

undersöka det ytterligare stöd som finns för en allmän lojalitetsplikt. 

 Det finns i doktrinen en företrädd åsikt att en part som fullgör sina 

avtalsförpliktelser i enlighet med avtalet inte behöver ta hänsyn till medkontrahentens 

intressen i övrigt.253 Argumenten emot en sådan plikt är primärt att det inte kan finnas en 

skyldighet av allmän natur att ta hänsyn till medkontrahentens intressen m.h.t. hur starkt 

präglad avtalsrätten är av att parterna iakttar egenintresset.254 I avtalsförhandlingar i 

allmänhet, och i kommersiella sådana i synnerhet, har det ansetts motiverat att parterna får 

inrikta sig på att enbart tillvarata sina egna intressen.255 Den uppgiften har ansetts vara så 

betungande att det vore både svårt och olämpligt att därtill kräva att parterna iakttar 

medkontrahentens intressen.256 Ett iakttagande av medkontrahentens intresse skulle 

innebära en ytterligare relativt betungande uppgift m.h.t. att det dels innebär att parten 

måste sätta sig in i dennes situation, dels bistå med t.ex. upplysningar och råd.257 

Utgångspunkten är således att parterna får sätta sina egna intressen framför sin 

medkontrahents i sådan utsträckning att det inte är möjligt att samtidigt hävda att det finns 

en plikt att tillvarata medkontrahentens intressen.258 Om det inte skulle föreligga en allmän 

lojalitetsplikt finns inget rättsligt förpliktande krav att handla lojalt och följaktligen behöver 

en part som fullgör sina avtalsförpliktelser i enlighet med avtalet inte ta hänsyn till 

medkontrahentens intressen i övrigt.259 

I den framställan260 som på senare tid tycks mest skeptisk till en allmän lojalitetsplikt baseras ett av 

huvudargumenten på NJA 1936 s 368.261 Det finns inget att invända i fråga om stringensen i 

resonemanget. Som framförs är det tydligt att fabriken handlat lojalitetsstridigt gentemot grossisten 

genom att sälja tyger direkt till dennes kundkrets och att HD:s val att utreda god handelssed hade 

varit onödig eftersom det så tydligt är ett lojalitetsbrott. Den slutsats som därmed dras är att det 

anförda är ett tillräckligt bevis för att en allmän kontraktuell lojalitetsplikt inte existerar enligt 

dispositiv rätt.262 Argumentation skulle väga tungt om det inte vore för tidpunkten för domen: det 

faktum att domen avgjordes år 1936 gör att resonemanget kan ifrågasättas. Lojalitetsplikten har 

tidigare inte erkänts i Sverige, pliktens betydelse har tagit sin början på 70-talet och sedan successivt, 

särskilt efter sekelskiftet, fått ökad betydelse.263 Det sagda innebär att rättsvetenskapsmän som anser 

                                                 

253 Lehrberg (2016) s 284. 
254 Lehrberg (2012) s 1; Lehrberg, (2016) s 40; Lehrberg (2016) s 284. Lehrberg (2006) s 244 f. 
255 Lehrberg, (2016) s 40 och 284; Lehrberg (2006) s 244 f. 
256 Lehrberg, (2016) s 40. 
257 Lehrberg (2006) s 244 f. 
258 Lehrberg (2012) s 1 och 5; Lehrberg (2006) s 244 f. 
259 Lehrberg (2016) s 284. Se även Lehrberg (2012) s 4: där det framhålls att rättsordningen som utgångspunkt tillåter 
illojalitet i avtalsförhållanden. 
260 Lehrberg (2012). 
261 Lehrberg (2012) s 1. 
262 Lehrberg (2012) s 1. 
263 Se t.ex. Munukka (2007) s 58-62. 
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att en lojalitetsplikt föreligger idag inte anser att så var fallet år 1936. Förhållandet att HD inte 

resonerar i lojalitetstermer i en dom som avkunnats 40 år innan institutet börjar tillmätas betydelse 

kan således svårligen tas till intäkt för att en allmän lojalitetsplikt inte existerar. 

Det finns emellertid mycket som talar starkt för att det föreligger en allmän lojalitetsplikt. 

HD har förvisso varit restriktiv i sina hänvisningar till plikten (utöver när så skett genom 

återgivande av parternas grunder),264 Det finns däremot en tydlig tendens mot en mindre 

restriktiv hållning, eftersom HD:s användande av ”lojalitetsplikt” och ”lojalitets-

förpliktelse” ökat markant.265 Det finns därtill ett flertal fall där lojalitetsplikten sannolikt 

varit avgörande för utgången även om den inte uttryckligen nämnts.266  

 I den mån HD alltjämt kan betraktas som restriktiv i sitt användande av 

lojalitetsplikten bör däremot inte restriktiviteten tas till intäkt för att det inte finns 

tillräckligt stöd för principen. Tvärtom sker utvecklingen av rätten med fördel utifrån 

synsätt som varit accepterade under en längre tid,267 och förklarar sannolikt HD:s 

försiktighet att erkänna nya institut däribland lojalitetsplikten.268 Systematiseringen av 

rätten, däribland rubricering, lämnas med fördel åt rättsvetenskapen vilken är mest lämpad 

att systematisera och se den övergripande strukturen hos rätten.269 Vidare föreligger en 

allmän lojalitetsplikt inom ett flertal kontraktstyper.270 Det finns således relativt starkt stöd 

för en allmän lojalitetsplikt. Det måste vidare avgöras om den allmänna lojalitetsplikten 

endast föreligger för vissa avtalstyper och inte inom hela kontraktsrätten, vilket behandlas i 

nästa avsnitt. 

I köplagsutredningen271 föreslogs, närmast som en självklarhet, ett införande av en portalparagraf i 

lagen innefattande en lojalitetsplikt av allmän betydelse för såväl tolkning av bestämmelserna som 

avtalet.272 Om en sådan införts hade det kunnat ge uttryck för en allmän kontraktsrättslig princip 

eftersom köplagen är av stor betydelse för andra kontraktstyper,273 vilket också anförs som ett av 

skälen bakom förslaget.274 Det har däremot hävdats att den avgörande och självklara betydelse som 

lojalitetsplikten tillmättes i utredningen ändå varit av stor betydelse eftersom det därigenom formats 

                                                 

264 Munukka (2007) s 194 f och 487-490. 
265 HD har aktivt använt lojalitetsplikt eller lojalitetsförpliktelse i en mängd fall, bl.a. NJA 1984 s 665; 1988 s 161; 
1990 s 264; 1990 s 745; NJA 2001 C 15; 2012 s 1095; 2014 s 580; T 6008-17; T 1451-17. Vidare används 
”lojalitetshänsyn” i: NJA 2017 s 168 och NJA 2017 s 9. 
266 NJA 2005 s 142, NJA 2006 s 120, NJA 2009 s 672. I fråga om lojalitetspliktens betydelse inom respektive fall: se 
Zackariasson (2005) s 166-174 angående NJA 2005 s 142, se Hagelberg (2006-2007) s 414 och Munukka (2007) s 487-490: 
angående NJA 2006 s 120, se Munukka (2010b) s 844-848 angående NJA 2009 s 672. 
267 Ingvarsson (2015) s 291 f. 
268 Se även Munukka (2010b) s 846: som menar att HD:s försiktighet hänger samman med att de inte vill rubricera saker 
som lojalitetsplikt eller utifrån lojalitet eftersom det medför svåröverskådliga effekter.  
269 Se t.ex. Hellner (2001) s 147 f. 
270 Se (strax nedan) avsnitt 3.3. 
271 Notera att betänkandet aldrig ledde till lagstiftning. 
272 SOU 1976:66 s 201 f. Se även Munukka (2007) s 89: som framhåller med vilken självklarhet Hellner i betänkandet 
föreslår en lojalitetsplikt av generell betydelse. 
273 Prop. 1988/89:76 s 23 f; Votinius (2004) s 257; Hellner m.fl (2015) s 27 f; Ramberg & Ramberg (2016) s 25. 
274 SOU 1976:66 s 201 f.     
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en lojalitetsplikt utöver billighets- och skälighetsöverväganden.275 Det har medfört att med-

kontrahentens intresse accepterats som en betydelsefull norm för tolkningen.276 En långtgående 

tolkning av utredningen är att lojalitetspliktens självklara ställning i utredningen innebär att 

lojalitetsprincipen redan måste betraktas som underförstådd och därigenom redan vara gällande i 

motsvarande utsträckning.277 

 

3.3 Begränsas den allmänna lojalitetsplikten till vissa kontraktstyper? 

Avslutningsvis finns det anledning att avgöra om den allmänna lojalitetsplikten föreligger 

inom hela kontraktsrätten eller om den är begränsad till vissa kontraktstyper. Det finns 

rättsområden där det utan tvivel råder en allmän lojalitetsplikt: mellanmans-, anställnings-, 

samarbets- och konsumentförhållanden.278 Till de områden där det är mer osäkert om en 

sådan råder räknas bl.a. avtalstyperna köp, entreprenad och försäkring.279 Inom de 

etablerade områdena finns tydligt stöd för en allmän lojalitetsplikt i författning,280 i 

förarbeten281 och i doktrin.282 Gemensamt för de områden där det utan tvivel föreligger en 

allmän lojalitetsplikt är att omständigheterna där motiverar omfattande lojalitetshänsyn.283 

 Det har hävdats att en allmän lojalitetsplikt endast gör sig gällande inom de 

kontraktstyper där det finns uttryckligt stöd för den.284 Uppfattningen grundas dels på att 

förekomsten av en sådan plikt inom ett fåtal kontraktstyper varken innebär att det finns 

stöd för, eller vore lämpligt med, en lojalitetsplikt även utanför dessa avtalsförhållanden,285 

dels att förhållandena i många kontraktstyper inte är sådana att det motiverar en 

lojalitetsplikt.286 

 En ovedersäglig utgångspunkt måste vara att avsaknaden av en uttryckligen lagfäst 

lojalitetsplikt inom en kontraktstyp inte kan tas till intäkt för att det inte föreligger en 

lojalitetsplikt inom kontraktstypen.287 Avsaknaden av lagfästa uttryck utgör således inte ett 

tillräckligt stöd för att lojalitetsplikten ska uteslutas. Frågan om förhållandena i en 

                                                 

275 Munukka (2007) s 59 och 89. 
276 Munukka (2007) s 59. 
277 Holm (2004) s 85.  
278 Se t.ex. Munukka (2007) s 209; Lehrberg (2012) s 2 f.  
279 Det är möjligt att försäkringsförhållanden numera kan räkas till ett rättsområde där det otvivelaktigt föreligger en 
allmän lojalitetsplikt, se prop. 2003/04:150 s 216, Munukka (2007) s 396; Bengtsson (2015) s 46 f; 
Bengtsson (2006) s 46 och 99. 
280 T.ex. HaL 5 och 7 §§, KommL 4 §.  
281 Se bl.a. prop. 1990/91:63 s 58 f; prop. 2003/04:150 s 216 f; prop. 2008/09:88 s 27. 
282 Se (strax ovan)  not 279: i fråga om det stöd som finns för en lojalitetsplikt avseende försäkringsavtal. 
283 Jfr (ovan) avsnitt 2.6.2-2.6.3.  
284 Lehrberg (2012) s 1-5.  
285 Lehrberg (2012) s 2 f. 
286 Lehrberg (2012) s 2 f.       
287 Se t.ex. NJA 1990 s 745: där huvudmannen i ett återförsäljningsavtal fanns ha en lojalitetsplikt trots att en sådan inte 
fanns lagfäst.  
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kontraktstyp kan vara sådana att det inte föreligger en lojalitetsplikt kommer behandlas 

nedan.288 

 En förklaring till försiktigheten att lagfästa plikten på fler områden är sannolikt att 

en uttrycklig allmän lojalitetsplikt skulle medföra att alltför många utan ett kritiskt 

förhållningssätt skulle tolka en sådan plikt till förmån för sin egen talan.289 Följaktligen, och 

i linje med utfallet i NJA 1990 s 745, kan frånvaron av en lagfäst lojalitetsplikt på många 

områden inte tas till intäkt för att en allmän lojalitetsplikt inte skulle föreligga för alla 

kontraktstyper.290 De uttryck som finns kan anses vara en följd av analogier snarare än en 

allmän rättsprincip.291 Invändningen är däremot tveksam eftersom ett institutets utbredning 

vid analogtillämpning tvärtom kan tas till intäkt för att den utgör en rättsprincip.292 Viss vikt 

bör också kunna fästas vid att en viss förskjutning skett i grundsynen på avtal, som gör 

utrymmet för en lojalitetsplikt större.293 

 Det finns dock en allmän utveckling i avtalsrätten mot en starkare betoning av att 

parterna i avtalsförhållandet har en viss lojalitetsplikt gentemot medkontrahenten.294 I 

förarbeten har hävdats att det föreligger en allmän lojalitetsplikt inom hela kontrakts-

rätten.295 Det förefaller också lämpligt att låta en mängd faktorer vara avgörande för om en 

lojalitetsplikt föreligger,296 istället för att endast låta kontraktstypen vara avgörande. Det 

måste därtill anses vara den förhärskande uppfattningen i doktrinen: att det föreligger en 

allmän lojalitetsplikt inom alla kontraktstyper.297 Mot bakgrund av det anförda måste slutsatsen 

bli att det föreligger en allmän lojalitetsplikt i alla avtalsförhållanden, om än mycket 

varierande till sin omfattning. I följande kapitel kommer reciprocitet beaktas utifrån en 

sådan utgångspunkt.  

 Avslutningsvis bör dock framhållas att slutsatserna som dras i framställan primärt 

baseras på lojalitetsreciprocitet avseende lojalitetsförpliktelser och en allmän lojalitetsplikt 

                                                 

288 Se (nedan) avsnitt 3.5. 
289 Taxell (1972) s 81; Iversen (2015) s 356: där det också framhålls att den risken är som störst för allmänheten. I den 
mån lagen således riktar sig till allmänheten är det således vanskligt med en uttrycklig bestämmelse.  
290 Se (ovan) not 287. Se även Taxell (1997) s 66: där det framhålls att lojalitetspliktens relativa obestämdhet gör den kan 
göra den olämplig att lagfästa.  
291 Zimmermann & Whittaker (2000) s 57 och 687.  
292 Hellner m.fl. (2015) s 27. 
293 Taxell (1972) s 81; Hellner & Ramberg (1991) s 18; Taxell (1997) s 46 och 66; Ramberg & Ramberg (2017) s 18. Se 
även (ovan) avsnitt 2.1. 
294 Ramberg & Ramberg (2010) s 37 f; Bernitz (2013) s 72; Munukka (2007) passim, särskilt s 462-473; 
Munukka (2011) s 87-106.  
295 Se prop. 2008/09:88 s 26 f där det står: ”som en allmän princip i svensk kontraktsrätt gäller att en part kan vara skyldig 
att ta till vara också motpartens intresse”. 
296 Jfr (ovan) avsnitt 2.6.2. 
297 Ussing (1961) s 23 f; Taxell (1972) s 81 f; Bernitz (1993) s 218; Nicander (1995) s 31-49; Taxell (1997) s 46 och 65; 
Regnér (2001) s 717; Giertz & Hemström (2004) s 39; Holm (2004) s 81; Munukka (2007) s 93 och 192-196; 
Nial & Hemström (2008) s 104; Lindskog (2010) s 67; Munukka (2010a) s 588; Munukka (2010b) s 837-839; Ramberg & 
Ramberg (2010) s 37 f; Grönfors & Dotevall (2016) s 266 f. Jfr dock Heidbrink (2008) s 668: som menade att en allmän 
lojalitetsplikt alltjämt, åtminstone 2008, måste försvaras. Jfr även: Ramberg (2010) s 97; Lehrberg (2012) s 1-5. Det finns 
därtill uttryckssätt som antyder att det inte föreligger en sådan plikt i alla avtal, Nyström (2010) s 57.   
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inom områden där en sådan är erkänd.298 Följaktligen finns det stöd för slutsatserna även om 

det inte skulle föreligga en allmän lojalitetsplikt inom alla kontraktstyper.299 Skillnaden blir 

endast att slutsatserna om lojalitetsreciprocitet, utanför lojalitetsförpliktelserna, saknar 

relevans för de kontraktstyper där det i s f inte skulle föreligga en allmän lojalitetsplikt. 

Det kan också noteras att det saknar betydelse om principen är lagfäst, kommer till uttryck indirekt 

eller endast har utformat i rättspraxis; principen utgör ändå en del av avtalsrättens normsystem.300 

En annan sak är att om stödet i lag och praxis är alltför vagt innebär det ett visst legitimitetsproblem, 

något som förstärks ytterligare av att lojalitetsplikten är vag och oklar till sin innebörd.301 

 

4 En introduktion av reciprocitet 
4.1 Innebörden av lojalitetsreciprocitet  

Inom t.ex. folkrätten är innebörden av reciprocitet att om den ena parten inte efterlever en 

förpliktelse förfaller medkontrahentens plikt att uppfylla motsvarande förpliktelse 

gentemot den förre.302 Då framställan behandlar just frågan om när ena partens brott mot 

lojalitetsplikten medför att den andra partens lojalitetsplikt upphör eller inskränks är det 

därför lämpligt att begagna begreppet. En sådan begreppsapparat medför att det är möjligt 

att inordna alla rättsliga företeelser som kan utgöra uttryck för reciprocitet under en 

gemensam och rationell beteckning. Frågeställningen är således om den ena partens 

bristande lojalitet gör att den andra partens lojalitetsplikter gentemot den förstnämnda i 

någon utsträckning påverkas eller – annorlunda formulerat – kan ett i övrigt berättigat 

lojalitetsanspråk gå förlorat, helt eller delvis, till följd av en parts eget lojalitetsbrott.303 Det 

finns i doktrinen visst stöd för lojalitetsreciprocitet även om det behandlats i mycket 

begränsad omfattning.304  

 Lojalitetsreciprocitet innebär att reciprocitetssubjektet får en inskränkt lojalitetsplikt 

till följd av lojalitetssubjektets lojalitetsbrott. Eftersom framställan ämnar utreda 

reciprocitetsverkan i allmänhet inom lojalitetsplikten är det motiverat att vara relativt 

vidsträckt i tolkningen av vilka uttryck som utgör en del av lojalitetsplikten för att 

därigenom minska risken för att något reciprocitetsuttryck förbises. Det medför samtidigt 

en risk för att förpliktelser som bortfaller eller inskränks tolkas som lojalitetsreciprocitets-

                                                 

298 Se (nedan) avsnitt 5.2, 5.3: som avser kontraktstyper (mellanmans- och samarbetsförhållanden) där plikten är etablerad. 
Jfr dock (nedan) avsnitt 5.4: som avser en kontraktstyp (försäkringsförhållanden) där plikten inte är lika etablerad.  
299 Se (nedan) kapitel 6: där slutsatserna behandlas. 
300 Taxell (1972) s 77. 
301 Munukka (2007) s 192. 
302 Se t.ex. Cassese (2005) s 14 f. 
303 En jakande inställning i frågan kan tänkas ligga nära till hands för såväl jurister som gemene man. Det ligger därtill i 
linje med doktriner inom andra rättsordningar, såsom ”clean hands doctrine” och ”one should not benefit from one’s 
own wrong”, se Munukka (2007) s 480.  
304 Munukka (2007) s 480-482. 
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uttryck trots att skälen för att förpliktelsen bortfaller, helt eller delvis, är andra än 

lojalitetshänsyn. Skälen bakom reciprocitet, särskilt då sådan är lagfäst, kan nämligen i 

högsta grad variera där det övergripande målet endast är en välbalanserad kontraktsrätt.305 

Det är således avgörande att urskilja den reciprocitet som beror på lojalitetshänsyn. I den 

mån förpliktelsen som bortfaller i viss utsträckning grundas på lojalitetshänsyn utgör den 

lojalitetsreciprocitet. I likhet med i lojalitetsplikten i övrigt finns det inte skäl att göra 

skillnad på lagfästa och icke lagfästa uttryck för reciprocitet.306 Följaktligen kommer 

reciprocitetsuttryck att beaktas oavsett i vilken normkälla de förekommer. 

 Av det anförda följer att samtliga reciprocitetsuttryck som följer av lojalitetshänsyn 

bör beaktas, det innebär dels att reciprocitet inom lojalitetsförpliktelser beaktas,307 dels att 

reciprocitet inom den allmänna lojalitetsplikten beaktas.308 Det bör uppmärksammas att 

lojalitetsplikten kan beaktas inom ramen för avtalslagens ogiltighetsbestämmelser, särskilt 

36 § AvtL.309 I den mån ett lojalitetsbrott påverkar i vilken utsträckning bestämmelserna 

kan tillämpas utgör även det lojalitetsreciprocitet, eftersom det är den allmänna 

lojalitetsplikten som utgör grunden för ett sådant beaktande. Det finns därutöver 

bestämmelser som ger uttryck för ett mer allmänt lojalitetsskydd,310 de kan däremot inte 

anses härröra från lojalitetsplikten.311 

 

4.2 Nödvändiga förutsättningar för reciprocitet 

Det finns två förhållanden som måste föreligga för att det överhuvudtaget ska vara relevant 

att resonera i termer av lojalitetsreciprocitet (grundförutsättningar). Dessa förhållanden har 

störst betydelse för kapitel 6, men måste redogöras för redan här eftersom förståelsen för 

dessa är nödvändig i analysen av reciprocitet inom respektive kontraktstyp (kapitel 5). 

 Den första grundförutsättningen är att en part (lojalitetssubjektet) handlat 

lojalitetsstridigt. Ett lojalitetsbrott föreligger när parten inte handlar på ett så lojalt sätt som 

finns fog att förutsätta.312 Det kan föreligga såväl vid uppsåtligt som oaktsamt handlande,313 

men förutsätter ett visst mått av skuld hos lojalitetssubjektet,314 och därför är det 

nödvändigt att minst ett annat handlingsalternativ förelåg.315  

                                                 

305 Munukka (2011) s 92. 
306 Se (ovan) avsnitt 2.3 (det finstilta) och 2.6.1. 
307 T.ex. KöpL 70 §, 72-73 §§, KköpL 42 §, KtjL 50-50 a §§, KommL 6 § och HaL 6 §. 
308 T.ex. HaL 5-7 §§ och KommL 4 §.  
309 Se (ovan) avsnitt 2.5: särskilt om lojalitetspliktens betydelse för tillämpning av lagbestämmelser. Se även Ramberg & 
Ramberg (2016) s 35 not 40; Grönfors & Dotevall (2016) s 266: där lojalitetsplikten primärt anses hänföra sig till 36 §. Se 
även (nedan) avsnitt 5.3.2: där det i Finland finns mycket tydligt stöd för en sådan långtgående tillämpning avseende alla 
AvtL:s ogiltighetsregler. 
310 T.ex. AvtL 6 § st 2.  
311 Munukka (2007) s 87; Lehrberg (2012) s 2 och 4. 
312 Se (ovan) avsnitt 2.6. 
313 Det är ju av den anledning som termen illojalitet undvikits, se (ovan) avsnitt 1.3.  
314 Björkdahl (2007) s 144-214; Nazarian (2007) s 269. 
315 Nazarian (2007) s 253-269, särskilt s 269. 
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 Den andra grundförutsättningen är att lojalitetsplikten är ömsesidig. Eftersom ena 

partens lojalitetsplikt inte kan inskränkas till följd av dess medkontrahents lojalitetsbrott 

annat än om båda initialt har en lojalitetsplikt måste det anses följa av definitionen av 

lojalitetsreciprocitet att det förutsätter en ömsesidig lojalitetsplikt. Om lojalitetssubjektet i 

ett första skede inte har en lojalitetsplikt mot lojalitetsobjektet, som begår lojalitetsbrottet, 

finns det ingen plikt som kan falla bort. Den beskrivning som gjorts av lojalitetsplikten, i 

synnerhet definitionerna, ger ingen ledning kring om en lojalitetsplikt är ensidig eller 

ömsesidig.316 Följaktligen är det i studiet av lojalitetsreciprocitet nödvändigt att fastställa om 

det föreligger en ömsesidig lojalitetsplikt. Det bör i sammanhanget noteras att lojalitets-

plikten som huvudregel är ömsesidig,317 men i den mån det föreligger ett undantag kan 

lojalitetsreciprocitet inte föreligga. Det förekommer att det föreligger en asymmetrisk 

lojalitetsplikt,318 men eftersom plikten i sådana situationer fortfarande är ömsesidig är inte 

lojalitetsreciprocitet utesluten. 

 
 

5 Reciprocitet i utvalda kontraktstyper 
5.1 Inledning 

5.1.1 Urval av studerade kontraktstyper 

I det föregående kapitlet introducerades begreppet lojalitetsreciprocitet.319 Det förevarande 

kapitlet ska avhandla reciprocitet inom respektive kontraktstyp. Det har i studien av 

lojalitetsreciprocitet funnits anledning att närmare studera ett antal kontraktstyper som 

innefattat de tydligaste reciprocitetsuttrycken.  

 Det har funnits två avgörande urvalskriterier för de kontraktsförhållanden inom 

vilka lojalitetsreciprocitet studerats: dels att lojalitetsplikten är ömsesidig, dels att plikten är 

långtgående. Det första urvalskriteriet behöver inte motiveras ytterligare eftersom en 

ömsesidig lojalitetsplikt är en nödvändig förutsättning för lojalitetsreciprocitet.320 Det andra 

kriteriet är motiverat av att lojalitetsreciprocitet får större betydelse vid en mer långtgående 

lojalitetsplikt, lojalitetsuttrycken som står att finna blir därmed både tydligare och mer 

långtgående. Det senare kriteriet medför också att de förhållanden som påverkar vad som 

med fog kan förutsättas, bl.a. lojalitetsskärpande faktorer, blir avgörande för vilka 

kontraktstyper som studeras.321 Urvalet medför att det föreligger både en ömsesidig och 

                                                 

316 Jfr särskilt (ovan) avsnitt 2.2-2.3. 
317 Votinius (2004) s 227-229: där plikten beskrivs som ”en viss skyldighet att ta skälig hänsyn till varandras intressen”; 
Ramberg & Ramberg (2016) s 34 f; Munukka (2007) s 12; Adlercreutz m.fl. (2016) s 44: där det framhålls att 
rättstillämparen ofta ställer krav på att parterna ska agera lojalt mot varandra. 
318 Munukka (2010b) s 837. 
319 Se (ovan) avsnitt 4.1. 
320 Se (ovan) avsnitt 4.2. 
321 Jfr (ovan) avsnitt 2.6. 
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långtgående lojalitetsplikt i var och en av de studerade kontraktstyperna. Därför är det endast i 

den mån det råder oklarhet om att så är fallet eller om det finns särskilda aspekter att 

överväga som sådana förhållanden behandlas specifikt för kontraktstypen. 

 Inom ramen för de kontraktstyper som utifrån nämnda kriterier kvalificerat sig har 

ett fåtal valts ut för att ingående studeras (i angiven ordning): entreprenad-, mellanmans-, 

samarbets- och försäkringsförhållanden. Mellanmans- och samarbetsförhållanden har varit 

givna som studieobjekt eftersom lojalitetsplikten där är särskilt framträdande. Entreprenad- 

och försäkringsförhållanden har bedömts utgöra ett väl valt komplement eftersom en 

allmän lojalitetsplikt för dessa avtalstyper inte är etablerad.322 Det finns ytterligare två skäl 

för det sammantagna urvalet av studerade avtalstyper dels medför det att stora delar av den 

kommersiella rätten behandlas, dels är avtalstyperna tillräckligt olika för att analogier mellan 

rättsområdena inte kan föreligga i någon större omfattning. Det senare har varit av särskild 

vikt eftersom uttryck för lojalitetsreciprocitet som föreligger inom flera av avtalstyperna 

därigenom inte kan förklaras av analogier och därför, med större säkerhet, kan sägas 

hänföra sig till överväganden inom en allmän lojalitetsplikt. Resultatet i studiet av 

entreprenadförhållanden har visat att lojalitetsplikten där ges mycket begränsat utrymme 

och det inte finns några belägg för lojalitetsreciprocitet trots att förutsättningarna tycks 

finnas. Av den anledningen behandlas entreprenadförhållanden separat.323 

 
5.1.2 Särdrag inom entreprenadrätten  

Inom entreprenad, särskilt mellan huvud- och underentreprenörer, finns det 

lojalitetsskärpande faktorer som talar för en långtgående lojalitetsplikt, bl.a. ett långvarigt 

avtal,324 och ingående samarbete.325 AB 04 tas till utgångspunkt för studien eftersom det 

anses vara det viktigaste standardavtalet inom entreprenad.326  

 I förordet står: ”Med hänsyn till den komplexitet som ofta sammanhänger med 

genomförandet av entreprenader är en god kommunikation och samverkan nödvändig”327 

och parterna måste därför ”finna former för en fortlöpande dialog samt inom ramen för 

den allmänna lojalitetsplikten visa varandra förtroende och öppenhet”.328 I kommentaren 

till 4:3 står dessutom: ”Vid bedömningen av vad som utgör ’erforderlig förlängning av 

kontraktstiden’ i det enskilda fallet skall, inom ramen för den allmänna lojalitetsplikt som 

råder mellan parterna, beaktas entreprenörens möjlighet att begränsa tidsförlängningen 

                                                 

322 Där råder den traditionella synen på avtalsrätten: att parter ska tillvara sina egna intressen, jfr (ovan) avsnitt 2.1. 
323 Se (nedan) avsnitt 5.1.2. 
324 Munukka (2007) s 378; Hellner m.fl. (2016) s 26. 
325 Munukka (2007) s 390. 
326 Hellner m.fl. (2010) s 135. Det bör även noteras att regleringen av lojalitetsplikten i ABT 06 i princip är identisk med 
regleringen i AB 04, se Munukka (2007) s 380. 
327 Se kommentaren till AB 04 s 3. 
328 Se kommentaren till AB 04 s 3. 
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genom en rationell användning av de resurser han avsatt för berörd del”.329,330 Både 

förordet och kommentaren tycks således lämna utrymme för en lojalitetsplikt av inte 

obetydlig omfattning.  

 Även i doktrinen är uppfattningen att det råder en lojalitetsplikt på området.331 

Plikten har däremot tillmäts mycket liten betydelse,332 och anses främst vara en 

beaktansvärd aspekt när omfattningen av en tidsförlängning i det enskilda fallet ska 

bestämmas och då endast när en sådan rätt redan föreligger.333 Viss betydelse har den även 

ansetts kunna få för att avgöra omfattningen av upplysningsplikten.334 Det har däremot 

hävdats att den skulle kunna ha stor betydelse därutöver bl.a. i form av en avrådningsplikt 

för entreprenören.335 I viss utsträckning kan den begränsade betydelse lojalitetsplikten 

tillmäts förklaras av att de skriftliga avtalsvillkoren är utformade så specifikt att det finns 

mindre utrymme att beakta plikten.336 

 Mot bakgrund av särskilt förordet och att omständigheterna vid entreprenad-

förhållanden är sådana att en långtgående lojalitetsplikt är motiverad måste slutsatsen ändå 

bli att det inom den entreprenadrättsliga doktrinen tycks saknas en medvetenhet om den 

betydelse som lojalitetsplikten skulle kunna tillmätas.337 Den begränsade betydelse som 

plikten fått är sannolikt orsaken till att det inte heller finns stöd för några reciprocitets-

uttryck på området. Det förefaller däremot inte finnas några omständigheter som utesluter 

lojalitetsreciprocitet och i takt med att lojalitetsplikten utvecklas torde även 

lojalitetsreciprocitet kunna få motsvarande erkännande och betydelse inom entreprenad-

förhållanden.  

 

5.2 Mellanmansförhållanden 

5.2.1 Beaktansvärda reciprocitetsaspekter inom mellanmansförhållanden 

Mellanmansrätten är av särskilt intresse för lojalitetsreciprocitet eftersom det utan tvivel är 

lojalitetsöverväganden som ligger bakom de bestämmelser som tycks ge uttryck för en 

lojalitetsplikt.338 De reciprocitetsuttryck som finns på området kan således, rent generellt, 

med större säkerhet antas ge uttryck för lojalitetsreciprocitet. 

                                                 

329 Se kommentaren till AB 04 s 18. 
330 Kommentaren till ABT 06 4:3 st 1 är likalydande. 
331 Ramberg (2005) s 73; Munukka (2007) s 395 samt hänvisningar däri till nordisk doktrin. 
332 I flertalet mer omfattande verk på området behandlas lojalitetsplikten inte alls eller endast flyktigt, se: Bernitz 
(2013) s 72 och 78; Johansson (2007); Johansson (2008); Liman (2007); Samuelsson (2011); Samuelsson (2017). 
333 Samuelsson (2017) s 39, 44 och 218. 
334 Munukka (2007) s 381. 
335 Munukka (2007) s 381. 
336 Jfr (ovan) avsnitt 2.5. Se även Munukka (2007) s 390.  
337 Se dock Munukka (2007) s 379-395: där sker en relativt omfattande behandling. Det måste dock noteras att den inte 
heller gör anspråk på att vara fullödig utan istället behandlar utvalda problemkomplex, Munukka (2007) s 382. 
338 Munukka (2011) s 92. 
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 Det finns dock ett flertal särdrag hos lojalitetsplikten339 inom mellanmansrätten: 

dels åvilar den primärt mellanmannen,340 dels är den synnerligen långtgående.341 Plikten är 

så långtgående att mellanmannen inom vissa mellanmansavtal (bl.a. kommissionsavtal) till 

och med ska sätta huvudmannens intresse framför sitt eget: kommissionären är skyldig att i 

varje situation sätta kommittentens intresse framför sitt eget, en skyldighet som därtill 

betraktas som den primära.342  

 De omständigheter som motiverar en långtgående plikt inom mellanmans-

förhållanden är främst att det är: en långvarig avtalsrelation,343 en personlig och immateriell 

prestation,344 och att avtalsförpliktelserna ofta är vagt definierade.345 Den styrka med vilken 

plikten gör sig gällande har ansetts medföra att den måste betraktas som avtalskärnan,346 

eller fundamentet för avtalstypen,347 istället för som ett undantag därtill.348 

 Det måste avgöras om det föreligger en ömsesidig lojalitetsplikt, eftersom det 

endast är då lojalitetsreciprocitet kan förekomma.349 Traditionellt har plikten betraktats som 

ensidig, där mellanmannen haft en plikt att iaktta huvudmannens intressen. Det finns också 

ett flertal lagfästa uttryck för mellanmannens lojalitetsplikt (KommL 4 § st 1, HaL 5 § st 1-

2), men endast ett lagfäst uttryck för huvudmannens lojalitetsplikt (HaL 7 §).350 

Tyngdpunkten och lagregleringen av mellanmannens lojalitetsplikt kan däremot förklaras 

av att plikten ofta är mer långtgående för naturagäldenären.351 Det motiveras av att 

naturaprestationer typiskt sett skapar en närmare relation och ett behov av ett närmare 

samarbete.352 Frånvaron av en uttryckligt lagfäst lojalitetsplikt för huvudmannen får dock 

inte läsas motsatsvis eftersom det är klart att en sådan plikt ändå kan föreligga.353 Det är 

således av intresse att reda ut i vilken utsträckning som den lagfästa bestämmelsen om 

huvudmannens lojalitetsplikt kan tillämpas analogt inom övriga mellanmansförhållanden.  

                                                 

339 Den nämnda plikten som sysslomän har att tillvarata sin huvudmans intresse har ofta formulerats som en trohets- eller 
omsorgsplikt. Lojalitets- och trohetsplikt används i regel som synonymer och är i viss utsträckning även synonyma med 
omsorgsplikten. Däremot avser omsorgsplikten, i snäv bemärkelse, enbart utförandet av uppdraget, medan 
lojalitetsplikten kan omfatta förpliktelser som är hänförliga till annat än själva utförandet, se Nicander (1995) s 31 och 45. 
340 Munukka (2007) s 207; Söderlund (1994) s 33 och 45; Söderlund m.fl. (2014) s 34; Tiberg & Dotevall (1997) s 118-122. 
341 Munukka (2007) s 305; Munukka (2010b) s 838 f med hänvisningar; Munukka (2011) s 89 och 91; Nicander 
(1995) s 31; Hellner (1993) s 199 och 219; Ramberg (2005) s 246-248. 
342 SOU 2005:120 s 196; prop. 2008/09:88 s 36; Munukka (2007) s 270; Nyström (2010) s 204 f. Se även (ovan) 
avsnitt 2.1: om att utgångspunkten för lojalitetsplikten är den motsatta. 
343 Ramberg (2005) s 246-248. 
344 Hellner (1993) s 193-200; Hellner m.fl. (2010) 224-269; Nicander (1995) s 44. 
345 Lehrberg (2012) s 1 f. 
346 Munukka (2011) s 89 och 91. 
347 Munukka (2011) s 89 och 91; Munukka (2010b) s 838 f. 
348 Jfr (ovan) avsnitt 2.1.   
349 Se (ovan) avsnitt 4.2. 
350 Därtill är förvisso KommL 9 § ett utflöde av en allmän lojalitetsplikt men av mindre generell betydelse, Hellner m.fl. 
(2010) s 229.  
351 Munukka (2007) s 207. 
352 Hellner m.fl. (2016) s 21. 
353 Se NJA 1990 s 745: där huvudmannen i ett återförsäljningsavtal ansågs ha en lojalitetsplikt trots att en sådan inte är 
lagfäst.  
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I vilken utsträckning en analogi kan tillåtas är beroende av hur likartade situationerna är eller, 

annorlunda uttryckt, om det finns någon relevant skillnad som motiverar att en analogi inte tillåts. Ju 

större likhet som föreligger mellan fallen, desto större anledning finns att behandla dessa lika. Det 

senare, som också är det främsta argumentet för analog tillämpning, motiveras av att kravet på 

konsekvens i rättsordningen måste upprätthållas; därmed måste lika fall behandlas lika.354 Ett 

upprätthållande av konsekvens i rättsordningen motiverar emellertid inte endast att lika fall 

behandlas lika, utan även att olika fall behandlas olika. Det är således av lika stort intresse att 

identifiera skillnader. 

 Då det står klart att 7 § kan tillämpas analogt i kommissionsförhållanden kan det, i 

bedömningen av om bestämmelsen är analogt tillämplig i andra förhållanden, även fästas viss vikt 

vid om förhållandena påminner om ett kommissionsförhållande. Om förhållanden i tillräcklig 

utsträckning överensstämmer med, primärt, ett agentförhållande eller, sekundärt, ett kommissions-

förhållande kan således en analogi tillåtas. En stor likhet mellan handelsagentur och kommission är 

att mellanmannen intar en mycket underlägsen ställning,355 som i återförsäljningsförhållanden i regel 

inte är lika påtaglig.356 Det skulle kunna utgöra en relevant skillnad som begränsar analogimöjligheten 

i t.ex. återförsäljningsförhållanden. I återförsäljningsförhållanden saknas särskild reglering och 

fastställandet av gällande rätt sker utifrån allmänna överväganden och tillämpning av närliggande 

lagar, särskilt KöpL, KommL och HaL. KommL är av särskild betydelse eftersom det både finns 

stora likheter och därtill är svårt att dra en skarpgräns mellan dem då det i båda fallen rör sig om ett 

avtal med kunden som mellanmannen sluter i eget namn.357 HaL är också av stor betydelse eftersom 

förhållandena vid återförsäljaravtal är mycket lika agenturavtal.358 Det finns därför starka argument 

för att det skulle föreligga en lojalitetsplikt för huvudmannen även vid återförsäljningsavtal, i 

synnerhet om återförsäljaren intar en underlägsen ställning. 

Den lagfästa bestämmelsen, om huvudmannens lojalitetsplikt i HaL, har också ansetts 

kunna ligga till grund för analogier inom andra mellanmansavtal,359 i synnerhet för 

kommissionsavtal.360 Bestämmelsens betydelse förstärks ytterligare genom att den anses ge 

uttryck för allmänna principer.361 Bestämmelsen får således anses ha vidsträckt analogt 

tillämpningsområde. En lojalitetsplikt för huvudmannen har även stöd i den allmänna 

rättsutvecklingen där det blivit allt tydligare att det inom hela mellanmansrätten föreligger 

en ömsesidig lojalitetsplikt.362 Slutsatsen blir att det måste anses föreligga en ömsesidig 

lojalitetsplikt inom alla mellanmansförhållanden.  

                                                 

354 Hellner (2001) s 204. 
355 I NJA 1992 s 290 konstaterar HD: ”i själva [franchiseinstitutets] natur ligger […] att franchisetagaren intar en i vissa 
avseenden underlägsen ställning”. Om den likartade underlägsna ställningen, se prop. 2005/06:98 s 8 och 14; 
prop. 2008/09:88 s 24. 
356 Munukka (2007) s 409 f. 
357 Ramberg (2005) s 244 f.  
358 Nyström (2010) s 165 f. 
359 Nicander (1995) s 44; Lehrberg (2012) s 3; Nyström (2004) s 31. 
360 Se särskilt prop. 2008/09:88 s 26: där det framhålls att 7 § HaL bör utgöra vägledning vid tolkning och tillämpning av 
KommL. Se även Nyström (2004) s 31; Nicander (1995) s 44; Lehrberg (2012) s 3. 
361 Nicander (1995) s 44. 
362 Prop. 2008/09:88 s 26; Hellner m.fl. (2010) s 229 och s 253 f; Nyström (2010) s 57; Munukka (2007) s 406-416. 
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 Även om plikten är ömsesidig måste det dock anses föreligga en viss asymmetri i 

plikten. Mellanmannens långtgående lojalitetsplikt motiveras av: att denne handlar 

självständigt, att kommittentens insyn är fördröjd, att avtalet bygger på förtroende och att 

mellanmannen ofta har möjlighet att dölja lojalitetsstridiga handlanden.363 Mellanmannen är 

skyldig att tillvarata huvudmannens intressen i allmänhet,364 medan huvudmannen däremot 

endast är skyldig att iaktta mellanmannens intressen inom vissa områden. Inom t.ex. 

agenturavtal har huvudmannen i första hand en plikt att avstå från att vara verksam inom 

det område som agenten tilldelats med ensamrätt,365 och att lämna agenten upplysningar 

om en rad olika förhållanden bl.a. upplysningar om varor som uppdraget rör samt utan 

oskäligt uppehåll ge svar till agenten om dennes anbud antas eller förkastas (HaL 7 § st 2-

3).366 En lojalitetsplikt hos huvudmannen som sträcker sig längre än så är svårt att finna 

stöd för och därför är mellanmannens lojalitetsplikt mer långtgående än huvudmannens. 

 
5.2.2 Reciprocitet inom mellanmansrätten 

Mot bakgrund av de specifika förhållanden som gör sig gällande avseende lojalitetsplikten 

inom mellanmansrätten ska nu frågan om lojalitetsreciprociteten avhandlas. 

Bestämmelserna om lojalitetsplikt, i HaL och KommL, kan betraktas som generalklausuler 

som både anger huvuddragen i förpliktelserna gentemot medkontrahenten och ska tjäna 

som allmän ledning vid tillämpning av övriga bestämmelser i lagarna.367 Följaktligen kan det 

finnas utrymme att tillmäta lojalitetsreciprocitet betydelse även för tillämpningen av övriga 

bestämmelser, då främst genom att den betydelse som lojalitetsplikten annars skulle ha för 

tolkningen inskränks. 

 Ett första uttryck för lojalitetsreciprocitet finns i förarbetena till HaL: ”Vid 

bedömningen av [mellanmannens] försäljningsarbete måste man beakta hur huvudmannen 

har uppträtt i avtalsförhållandet. Huvudmannen bör inte kunna åberopa bristande 

försäljningsresultat eller liknande om han har underlåtit att understödja [mellanmannen] i 

dennes arbete, om han har gett oklara instruktioner eller om han i betydande omfattning 

själv har varit verksam inom ett område som har tilldelats [mellanmannen]”.368 

 Uttalandet innebär att lojalitetssubjektet (huvudmannen) som begår ett 

lojalitetsbrott till följd därav inte kan göra gällande samma lojalitetsanspråk från 

reciprocitetssubjektet (mellanmannen). Den inskränkning som lojalitetsbrottet medför för 

                                                 

363 Munukka (2007) s 270.  
364 Söderlund (1994) s 33; Söderlund m.fl (2014) s 34; Nyström (2010) s 179 och 204 f. 
365 Prop. 1990/91:63 s 63; Tiberg & Dotevall (1997) s 118; Söderlund (1994) s 45. 
366 De plikter som huvudmannen har enligt bestämmelsen är dock inte uttömmande utan det kan finnas ytterligare 
informationsskyldigheter som inte uppräknas och som faller inom lojalitetsplikten, se Söderlund (1994) s 34; 
Tiberg & Dotevall (1997) s 118; prop. 1990/91:63 s 63.  
367 Prop. 1990/91:63 s 63; prop. 2008/09:88 s 26; Munukka (2007) s 273. 
368 Prop. 1990/91:63 s 104. 
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reciprocitetssubjektets lojalitetsplikt måste anses vara ett tydligt stöd för lojalitets-

reciprocitet eftersom mellanmannen, till följd av lojalitetsbrottet, inte längre behöver iaktta 

huvudmannens intressen i samma utsträckning.  

 En intressant formulering är: ”om huvudmannen i enstaka fall säljer inom agentens 

ensamområde torde någon annan ’påföljd’ än provision inte bli aktuell”.369 Valet att citera 

ordet ”påföljd” visar på en medvetenhet om att provision inte är en kontraktsbrottspåföljd 

och att det kan åläggas även om det inte framgår av avtalet. Uttalandet måste tolkas som att 

en förpliktelse, till följd av ett lojalitetsbrott, åläggs med stöd av lojalitetsplikten. Då det inte 

är en förpliktelse som bortfaller utgör det inte ett uttryck för lojalitetsreciprocitet, istället är 

det att betrakta som annan lojalitetsbrottsverkan som kan vara av betydelse för 

reciprociteten.370 

 Det är mot bakgrund av det anförda tydligt att det inom agenträtten finns stöd för 

reciprocitetsverkan vid huvudmannens lojalitetsbrott. Det finns däremot inga klara belägg 

för reciprocitetsverkan vid mellanmannens lojalitetsbrott. Det omvända förhållandet, att 

låta mellanmannens bristande försäljningsresultat ge huvudmannen en rätt att t.ex. vara 

verksam inom ett område som tilldelats mellanmannen framstår inte som näraliggande 

eftersom huvudmannens överordnade position ger denne lämpligare handlingsalternativ. 

Det finns därmed inte fog att förutsätta ett sådant lojalitetsstridigt handlande.  

 En återstående och central frågeställning är om denna reciprocitetsverkan kan 

erkännas i övriga delar av mellanmansrätten. Inom agentförhållanden är det av särskild vikt 

att huvudmannen lämnar information av avgörande betydelse för uppdragets 

genomförande.371 Inom franchiseförhållanden måste mellanmannens informationsbehov 

vara av minst lika stor vikt.372 I övriga mellanmansförhållanden kan mellanmannens mindre 

trängande informationsberoende tala för att brister i det hänseendet inte skulle innebära ett 

lika avgörande lojalitetsbrott och därmed påverka vilken lojalitetsreciprocitet som kan 

erkännas.373 Det måste dock även inom övriga mellanmannaförhållanden, med hänsyn till 

den mycket långtgående lojalitetsplikt som föreligger inom hela mellanmansrätten, föreligga 

en skyldighet att informera mellanmannen om sådana viktiga förhållanden.374 Det finns 

således argument som talar för att erkänna reciprocitetsverkan för huvudmannens brott 

mot informationsplikten även inom övriga mellanmansförhållanden.  

                                                 

369 Prop. 1990/91:63 s 106. 
370 Se (nedan) avsnitt 6.4.2.  
371 Det har därför införts särskild reglering kring just det, HaL 7 § st 2-3, som tydliggör att det inom ramen för 
lojalitetsplikten särskilt åligger huvudmannen att ge sysslomannen viss central information.  
372 Det följer i första hand av den särskilda lagstiftning som införts, LFI, till följd av det stora behovet. 
373 Jfr (ovan) avsnitt 2.6.2-2.6.3 och (nedan) avsnitt 6.4.3.3. 
374 Se även Hellner (1993) s 205; Hellner m.fl. (2010) s 241. 
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 Det förefaller inte heller i övrigt finnas några relevanta skillnader mellan 

avtalstyperna som skulle motivera att inte erkänna reciprocitetsverkan vid bristande 

understöd av mellanmannens verksamhet eller intrång i dennes verksamhetsområde. Det 

kan dock noteras att verksamhet inom ett område som tilldelats mellanmannen i praktiken 

aldrig borde förekomma i franchiseförhållanden. Det kan däremot förekomma i 

återförsäljningsförhållanden och i de fall då huvudmannen i ett återförsäljningsavtal varit 

verksam inom mellanmannens ensamområde kan lojalitetsbrottet betraktas som allvarligt,375 

vilket skulle kunna utgöra ett argument för en strängare reciprocitetsverkan. Slutsatsen blir 

således att ett lojalitetsbrott av huvudmannen medför lojalitetsreciprocitet inom hela 

mellanmannarätten genom att mellanmannen inte i lika hög grad behöver iaktta 

huvudmannen intressen.  

Ett ytterligare uttryck för reciprocitet finns i KommL 22 § st 1 p 2. Regleringen innebär att 

huvudmannen (kommittenten) inte blir bunden av ett avtal ifall mellanmannen (kommissionären) 

varit oaktsam vid eller efter avtalsslutet och huvudmannens intresse därigenom väsentligen 

åsidosatts.376 Effekten av att huvudmannen avvisar avtalet är att denne dels inte blir bunden av 

avtalet, dels kan låta bli att uppfylla sina förpliktelser gentemot kommissionären.377 Bestämmelsen 

åsyftar tydligt följderna av ett lojalitetsbrott eftersom ett rekvisit är att huvudmannens intresse 

väsentligen ska ha åsidosatts.378 Det är däremot mer oklart om följden, obundenhet för 

huvudmannen, kan betraktas som en förpliktelse som bortfaller av lojalitetshänsyn.379 Det förefaller i 

stor utsträckning vara andra överväganden som ligger bakom. Därtill är regleringen utformad utifrån 

de specifika förhållandena som gäller för kommission, alltså att mellanmannen säljer i eget namn 

men för huvudmannens räkning, att reciprocitetsuttrycket svårligen kan tillmätas betydelse utanför 

kommissionsförhållanden. 

 
5.2.3 Reciprocitet inom franchiseförhållanden 

Reciprocitet för franchiseförhållanden har delvis avhandlats i det föregående avsnittet. Det 

finns dessutom särskilda reciprocitetsaspekter som gör sig gällande till följd av lagstiftning 

på området: lag (2006:484) om franchisegivares informationsskyldighet (LFI). 

Lagstiftningen berör informations- och upplysningsplikten och det är därför endast för den 

del av lojalitetsplikten som utgörs av dessa förpliktelser som eventuella särdrag kan 

förekomma.  

                                                 

375 Jfr förhållandena i NJA 1936 s 368: där HD såg allvarligt på huvudmannen (fabrikens) handlande, att sälja direkt till 
återförsäljarens (grossistens) kunder. 
376 Prop. 2008/09:88 s 126. 
377 Prop. 2008/09:88 s 126. 
378 Jfr (ovan) avsnitt 2.1-2.2. 
379 Jfr (ovan) avsnitt 4.1. 
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 Lagstiftningen ålägger franchisegivaren en plikt att upplysa franchisetagaren om 

relevanta förhållanden innan avtalet ingås (1 och 3 §§).380 Den medför två beaktansvärda 

skillnader: dels åläggs en särskilt långtgående upplysningsplikt (3 §), dels tillhandahålls 

tydliga medel för att få nödvändig information, ett åläggande vid vite (4 och 6 §§). Skälen 

bakom lagstiftningen är dels att franchisetagaren behöver en stor mängd information från 

franchisegivaren, dels att det råder en informationsobalans där franchisegivaren har ett 

informationsövertag.381  

 En franchisegivare som tydligt definierar sina förväntningar och målsättningar för 

franchisetagaren kan med fog förvänta sig upplysningar om relevanta förhållanden 

kopplade till de målen.382 Om franchisetagaren under sådana omständigheter inte lämnar 

relevant information måste det, som huvudregel, betraktas som ett lojalitetsbrott.383 Om 

franchisegivaren istället är otydlig med sina mål och förväntningar har han inte fog att 

förvänta sig samma lojalitet och det kan därmed inte förutsättas att franchisetagaren lämnar 

information i lika stor utsträckning. Det saknas skäl att inte låta en otydlighet i 

förväntningar få samma verkan som en tydlighet. Därmed måste alltså franchisegivarens 

brott mot informationsplikten, att inte ge erforderlig information, medföra att 

informationsplikten för franchisetagaren inskränks. Resonemanget ger visst stöd för 

lojalitetsreciprocitet då franchisegivaren handlar lojalitetsstridigt eftersom ett lojalitetsbrott 

inskränker en lojalitetsförpliktelse. De franchisespecifika förhållandena medför vidare en 

mer långtgående lojalitetsplikt, vilket gör att det kan finns anledning till mer långtgående 

reciprocitetsverkan.384 

 En avgörande frågeställning är dock om lagen uttömmande reglerar verkningarna 

av ett lojalitetsbrott. Om så är fallet finns det trots allt inte utrymme för någon 

reciprocitetsverkan. Ett argument för att lojalitetsreciprocitet inte utesluts är dess följder, i 

likhet med lojalitetsplikten i allmänhet, inte behöver utgöra en kontraktsbrottspåföljd,385 

eller därtill inte heller utgör en följd enligt de lagstadgade instrumenten. Det utesluter 

däremot inte att lagstiftningen har betydelse för lojalitetsreciprociteten.386 Den avgörande 

frågeställningen är om lagen får betydelse genom att det påverkar vad lojalitetssubjektet 

                                                 

380 Generellt föreligger informations- och upplysningsplikten såväl inför avtalsslut, om förhandlingarna nått tillräckligt 
långt, som under avtalsförhållandet, se särskilt HD:s formulering i NJA 1990 s 745: ”[…] avtalsförhandlingarna har nått så 
långt att såväl [lojalitetsobjektet] som [lojalitetssubjektet] var inriktade på att [ingå ett återförsäljaravtal]. Det får därför 
anses att det vid denna tid hade uppkommit viss förpliktelse för [lojalitetssubjektet] att ta hänsyn till [lojalitetsobjektets] 
intressen”. 
381 Norheim (2003) s 394; Nazarian (2007) s 394. 
382 Nazarian (2007) s 391. 
383 Nazarian (2007) s 391. Se Nazarian (2007) s 393: om vilken information som inte behöver lämnas: i första hand 
negativa värderingar om franchisetagaren själv. En sådan begränsning stämmer väl överens med gränsen för 
lojalitetsplikten, se (ovan) avsnitt 2.1 och 2.3.  
384 Jfr (nedan) avsnitt 6.4.3.3. 
385 Se (ovan) avsnitt 2.5. 
386 Jfr (nedan) avsnitt 6.4.2: om betydelsen av annan lojalitetsbrottsverkan.  
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(franchisegivaren) med fog kan förvänta sig av reciprocitetssubjektet (franchisetagaren) 

efter att den förre handlat lojalitetsstridigt (genom att inte lämna relevant information). 

 Den tydliga regleringen kan å ena sidan tala för att franchisegivaren har fog att 

förvänta sig att franchisetagaren använder sig av de instrument som lagstiftaren 

tillhandahållit för att få tillgång till nödvändig information. Det kan å andra sidan tyckas 

något strängt mot franchisetagaren att inte tillåta motsvarande reciprocitet som för andra 

mellanmansförhållanden eftersom franchisetagarens är i en än mer underlägsen ställning. 

Därtill kan beaktas att motivet bakom lagstiftningen är att stärka franchisetagarens ställning 

för att skapa en rimlig balans mellan parterna.387 Syftet med LFI riskerar att motverkas om 

lagstiftningen medför att franchisetagaren berövas möjligheter som han annars skulle ha.  

 Följaktligen kan LFI inte utgöra ett absolut hinder mot lojalitetsreciprocitet. 

Lagstiftningen kan däremot få betydelse för lojalitetsreciprociteten eftersom det påverkar 

vilket lojalt handlande som med fog kan förväntas av franchisetagaren. I avgörandet av 

frågan om hur långtgående lojalitetsreciprocitet som kan inträda talar franchisetagaren 

långtgående lojalitetsplikt mot att dennes lojalitetsplikt skulle upphöra i sin helhet.388 En 

ytterligare avgörande faktor av avgörande betydelse måste vara vilken subjektiv skuld som 

föreligger hos lojalitetssubjektet.389 Om franchisegivaren med avsikt undanhållit 

franchisetagaren väsentlig information som är nödvändig för dennes verksamhet finns 

knappast fog att förvänta sig att franchisegivaren i sin tur behandlas med någon större 

lojalitetshänsyn. Om det istället är så att franchisegivaren oaktsamt underlåtit att lämna ut 

relevant information kan det med fog förväntas att franchisetagaren i första hand ber om 

informationen och i andra hand använder sig av det informationsåläggande vid vite som 

tillhandahålls i lagen. Slutsatsen blir således att lojalitetsreciprocitet trots lagen kan erkännas 

vid allvarligare lojalitetsbrott, men sannolikt inte vid mindre allvarliga.390 

 

5.3 Samarbetsförhållanden 

5.3.1 Urval av studerade samarbetsförhållanden 

Samarbetsförhållanden används här i vid mening.391 De samarbetsförhållanden som är av 

intresse är handelsbolag, enkla bolag och samriskavtal (även kallat joint venture). Mot 

bakgrund av att förhållandena i enkla bolag är av så varierande karaktär kan det föreligga 

allt ifrån en mycket svag lojalitetsplikt till en särskilt långtgående. Om ett enkelt bolag 

driver en rörelse angränsar bolagsmännens lojalitetsplikt den som gäller för handelsbolag,392 

                                                 

387 Prop. 2005/06:98 s 12 f och 25-30. 
388 Jfr (nedan) avsnitt 6.3.4. 
389 Jfr (nedan) avsnitt 6.4.3.2. 
390 Jfr även (nedan) avsnitt 6.4: där behandlas betydelsen av hur allvarligt lojalitetsbrott är för lojalitetsreciprociteten. 
391 Det inkluderar aktie-, handels- och enkla bolag och andra samarbetsavtal av olika former (bl.a. samriskavtal) 
392 Nial & Hemström (2008) s 166-169 och 361 f, särskilt s 361. 
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vid mindre omfattande verksamhet har plikten däremot en betydligt mer inskränkt 

innebörd även om det alltid borde krävas en viss omsorg av bolagets intressen.393 Det är 

därför svårt att generellt behandla lojalitetsreciprocitet för enkla bolag i allmänhet.394 

Emellertid är lojalitetsreciprociteten i enkla bolag endast av intresse att studera då plikten är 

särskilt långtgående och tangerar den som föreligger i handelsbolag. Därför kommer 

handelsbolag utgöra utgångspunkten för framställan och slutsatserna torde ha bäring även 

för enkla bolag i den mån förhållandena är sådana att lojalitetsplikten är särskilt 

långtgående. 

 Aktiebolag kommer inte studeras av två skäl: dels föreligger det i stor utsträckning 

inte en ömsesidig lojalitetsplikt, dels är området reglerat i sådan utsträckning att både 

lojalitetsplikten och lojalitetsreciprocitet får starkt begränsad betydelse.395 Plikten är ensidig 

eftersom bolagsorganen har en lojalitetsplikt gentemot aktieägarna,396 medan aktieägarna 

varken har någon lojalitetsplikt mot varandra eller mot bolaget.397 En mindre långtgående 

lojalitetsplikt föreligger förvisso inom alla samarbetsavtal, således även för aktiebolag.398 

Den enda gång som lojalitetsplikten är tillräckligt långtgående för att vara av intresse att 

studera är i fåmansbolag. Ett argument för att det föreligger en lojalitetsplikt i fåmansbolag 

är att det regelmässigt borde, muntligt eller skriftligt, ha ingåtts ett aktieägaravtal.399 

Eftersom aktieägaravtal är att betrakta som enkla bolag,400 och det i enkla bolag kan råda en 

omfattande lojalitetsplikt,401 är det i vart fall inte uteslutet med en lojalitetsplikt. Även utan 

ett sådant avtal kan flera förhållanden tala för att det ändå borde föreligga en lojalitetsplikt: 

omständigheterna i fåmansbolag är mycket likartad de vid handelsbolag och enkla bolag, 

det förekommer ett nära och ingående samarbete samt parterna är i stor utsträckning 

beroende av varandra. Det har därför funnits anledning att studera om det finns 

reciprocitetsuttryck inom fåmansbolag, men m.h.t. frånvaron av lojalitetsreciprocitet 

behandlas det inte ytterligare.  

 

                                                 

393 Nial & Hemström (2008) s 361. 
394 Jfr (ovan) avsnitt 2.1-2.2: om de svårigheter som föreligger även vid likartade förhållanden inom en avtalstyp. 
395 Jfr (ovan) avsnitt 2.5. 
396 Se särskilt ABL 7:46, 3:3 och kap. 17-18. Se även 3:1, 4:1, 7:47 och 8:41. 
397 Nicander (1995) s 45; Nial (1948) s 96; Munukka (2007) s 312 f; Kedner & Roos (1991) s 359. Jfr dock T 6008-16: där 
det framhålls att aktieägare kan ha en ömsesidig lojalitetsplikt gentemot varandra.  
398 T 6008-16. 
399 Det borde i regel ske en överenskommelse om visa grundläggande frågor i samband med bolagsbildningen, t.ex. 
angående vinstutdelning den första tiden eller att parterna ska arbeta i bolaget i viss omfattning. Sådana 
överenskommelser är tillräckliga för att betraktas som ett aktieägaravtal, oavsett om det är skriftligt eller muntligt.  
400 SOU 1978:67 s 59 och 116; Nial & Hemström (2008) s 347; Dotevall (2015) s 126; Lindskog (2010) s 57; Ramberg 
(2005) s 234. 
401 Se (nedan) avsnitt 5.3.3 jfrt med (ovan) avsnitt 2.6.2-2.6.3. 
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5.3.2 Reciprocitet inom samriskavtal  

Samriskavtal innebär regelmässigt ett samarbetsavtal kring ett särskilt riskfyllt projekt,402 där 

parterna ofta redan innan avtalets ingående är beroende av varandra.403 Det finns inom 

samriskavtal tydligt stöd för lojalitetsreciprocitet i ett fall från Finlands högsta domstol: 

HD 1997:67. Ett finskt bolag, ägt av en finsk affärsman (lojalitetssubjektet), ingick ett samriskavtal 

med ett ryskt bolag (reciprocitetssubjektet) för att gemensamt starta en produktion i Ryssland. I 

samband därmed, i syfte att starta ett samägt bolag, överförde det ryska bolaget omfattande 

tillgångar till det finska bolaget. Lojalitetssubjektet underlät därvidlag att informera 

reciprocitetssubjektet om bolagets svaga ekonomiska situation. Kort därefter, sex månader senare, 

gick det finska bolaget i konkurs i vilken reciprocitetssubjektet inte skulle få täckning för sina 

fordringar. Under hot om att avslöja affärsmannens metoder för ryska visummyndigheter, varmed 

hans långvariga visum skulle dras in (och därmed starkt begränsa hans inkomstmöjligheter), krävde 

det ryska bolaget att den finska affärsmannen skulle skriva under ett skuldebrev som innebar att han 

personligen svarade för det finska bolagets skulder. Efter undertecknande av skuldebrevet försökte 

lojalitetssubjektet få skuldebrevet ogiltigförklarat men finska HD kom fram till att det personliga 

ansvar som affärsmannen ådragit sig inte kunde ogiltigförklaras med stöd av någon 

ogiltighetsbestämmelse. 

Lojalitetssubjektets lojalitetsbrott bestod i ett brott mot informationsplikten: att underlåta 

att informera om bolagets svaga ekonomiska situation trots en avtalsform som medför en 

synnerligen långtgående lojalitetsplikt i samband med att omfattande tillgångar skulle 

överföras. Mot bakgrund av att central information undanhölls som medfört en stor risk 

för förlust hos medkontrahenten måste lojalitetsbrottet betraktas som allvarligt. 

 De påtryckningar som förekommit för att få lojalitetssubjektet att underteckna 

skuldebrevet skulle, utan lojalitetsbrottet, otvivelaktigt medföra att rättshandlingen 

ogiltigförklarades.404 Eftersom det är lojalitetsbrottet som medförde att det inte var möjligt 

måste reciprocitetssubjektet ha fått en så markant inskränkt lojalitetsplikt att det t.o.m. varit 

möjligt att rikta direkt hot mot lojalitetssubjektet utan att ogiltighet inträder.405 Det tycks 

som att finska HD gjort en helhetsbedömning av vilken lojalitetsstandard som ska gälla 

mellan parterna, det mått av lojalitet som gäller för den ena, ska gälla för den andra.406 Den 

lägre standarden, till följd av lojalitetsreciprociteten, var avgörande för tillämpningen av 

AvtL:s ogiltighetsregler.  Eftersom skuldebrevet skulle varit ogiltigt utan lojalitetsbrottet är 

det tydligt att fallet utgör ett långtgående uttryck för lojalitetsreciprocitet. Med hänsyn till 

                                                 

402 Lindskog (2010) s 884 f; Svernlöv (1997) s 18 f. 
403 Svernlöv (1997) s 26-30. 
404 Sisula-Tukolas (2005) s 326. 
405 Se även Sisula-Tukolas (2005) s 327: som drar samma slutsats.  
406 Sisula-Tukolas (2005) s 327. 
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den starka koppling som finns mellan avtalslagens ogiltighetsregler, särskilt AvtL 36 §, och 

lojalitetsplikten är det näraliggande att ett lojalitetsbrott påverkar tillämpningen.407 

 Fallets betydelse för lojalitetsreciprocitet i allmänhet är diskutabelt eftersom det dels 

är fråga om ett finskt fall, dels är fråga om ett avtalsförhållande med en synnerligen 

långtgående lojalitetsplikt. Den synnerligen långtgående lojalitetsplikten beror på att 

omständigheterna talar starkt för en sådan, särskilt att parterna söker sig till varandra p.g.a. 

ett ömsesidigt beroende och för att bedriva ett särskilt riskfyllt projekt.408 Samriskavtalet 

som sådant bygger på parternas vilja och förmåga att samarbeta, om den viljan eller 

förmågan upphör finns inte längre förutsättningar för projektet.409 Följaktligen kan en så 

långtgående reciprocitetsverkan som erkänts inom samriskavtal göras gällande i få, om 

några, andra avtalsförhållanden och endast om lojalitetsplikten är synnerligen långtgående. 

  
5.3.3 Reciprocitet inom handelsbolag och enkla bolag 

I alla samarbetsavtal föreligger, som nämnts, en viss ömsesidig lojalitetsplikt mellan 

avtalsparterna.410 Det måste vidare anses ligga i avtalets natur, som ett instrument för 

samverkan, att lojalitetsplikt sträcker sig särskilt långt, eftersom ett lojalitetsstridigt 

handlande svårligen kan betraktas som ett samarbete.411 Det ligger därför närmare till hands 

att ålägga parterna att i större utsträckning ta hänsyn till varandras intressen då de 

gemensamt valt att ingå ett avtal som innebär att de samarbetar mot ett gemensamt mål.412  

 I handelsbolag och enkla bolag har bolagsmännen en lojalitetsplikt gentemot 

bolaget.413 Bolagsmännen ska sätta handelsbolagets intresse, och därmed bolagsmännens 

gemensamma intresse, framför sitt eget om en konflikt mellan dem uppstår.414 Det finns 

därtill en lojalitetsplikt415 mellan bolagsmännen.416 Lojalitetsplikten mellan bolagsmännen 

har ansetts sträcka sig längre än den allmänna lojalitetsplikten som gäller i alla 

avtalsförhållanden.417 Det motiveras av tre förhållanden: att parterna till fullo gjort sig 

beroende av varandras lojalitet, det nära och förtroendefulla samarbetet och samt det 

                                                 

407 Grönsfors & Dotevall (2016) s 266. 
408 Jfr (ovan) 2.6.2. 
409 Svernlöv (1997) s 21-39 och 91-135.  
410 T 6008-16. Se även Munukka (2007) s 233; Nial & Hemström (2008) s 166, 326 och 361. 
411 Lehrberg (2012) s 3. 
412 Jfr (ovan) avsnitt 2.1. 
413 NJA 1962 s 359; prop. 1979/80:143 s 51; Nial & Hemström (2008) s 361; Johansson (2014) s 111 och 193; 
Dotevall (2015) s 48; Holm (2004) s 151; Lindskog (2010) s 69.  
414 Nial & Hemström (2008) s 361; Johansson (2014) s 111 och 193.  
415 Den benämns ofta “trohetsplikt” men avser i princip samma sak, Nial & Hemström (2008) s 104.  
416 Giertz & Hemström (2004) s 39; Johansson (2014) s 111; Lindskog (2010) s 67-70 särskilt s 69 f.  
417 Nial & Hemström (2008) s 104. 
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solidariska ansvaret.418 Det kan inte anses råda något tvivel om att det föreligger en särskilt 

långtgående lojalitetsplikt på området.419 

 Då det föreligger en ömsesidig och långtgående lojalitetsplikt är frågan om det även 

i övrigt finns förutsättningar att erkänna reciprocitetsverkan inom handelsbolag. Av särskild 

vikt är då att de utgångspunkter och principer som gäller för den kontraktuella 

lojalitetsplikten bör vara vägledande i allt väsentligt.420 Av detta skäl kan lojalitets-

reciprocitet erkännas och bedömas utifrån samma principer. 

 Ett förhållande av avgörande betydelse som skiljer samarbetsavtal från andra 

avtalstyper är att det i handelsbolag och enkla bolag ofta är fråga om fler än två avtalsparter 

(bolagsmän). Om en bolagsmans (lojalitetssubjektet) lojalitetsbrott skulle innebära att 

övriga bolagsmän fick en inskränkt lojalitetsplikt skulle reciprociteten inte enbart drabba 

lojalitetssubjektet utan även alla andra bolagsmän. Ett tillåtande av lojalitetsreciprocitet skulle 

således medföra en mindre långtgående lojalitetsplikt även mot bolagsmän som inte själva 

agerat lojalitetsstridigt. De skäl som talar för reciprocitet gör sig då inte gällande med 

samma stryka, det gäller särskilt rättvise- och effektivitetsskälet.421 Vidare kan de bolagsmän 

som inte själva agerat lojalitetsstridigt inte ha fog att förvänta sig en lägre lojalitetsstandard 

från andra bolagsmän till följd av att endast en bolagsman begått ett lojalitetsbrott. Sådan 

reciprocitetsverkan saknar således stöd i förklaringsgrunden. Det anförda får anses utgöra 

ett relativt starkt argument för att, som huvudregel, inskränka reciprocitetsverkan till att 

endast avse situationer med två inblandade parter. Om lojalitetsreciprociteten skulle drabba 

en direkt berörd tredje part bör reciprocitetsverkan alltså frånkännas.  

 En undantagsregel kan vara aktuell för kommanditbolag när det initiala 

lojalitetsbrottet begås av komplementärdelägaren. Skälen för ett undantag är den starkt 

asymmetriska lojalitetsplikten och det begränsade intresset i bolaget hos kommandit-

delägarna. Kommanditdelägarna har endast en begränsad lojalitetsplikt,422 det följer med 

tydlighet av att kommanditdelägare får driva en talan om konkurs mot kommanditbolaget 

vilket ofta skulle strida mot en oinskränkt lojalitetsplikt.423 Begränsningen beror på att 

endast komplementärdelägarna står obegränsat ansvariga emedan kommanditdelägarna 

endast står ansvariga för sin kapitalinsats. I ett handelsbolag står alla bolagsmän solidariskt 

                                                 

418 Munukka (2007) s 312. Se även Nilssons tillägg i NJA 1990 s. 673. Se även (ovan) avsnitt 2.6.2. 
419 Se prop. 1979/80:143 s 125: där det sägs att möjligheten att säga upp ett avtalsförhållande bör sträcka sig längre än i 
avtalsförhållanden i allmänhet eftersom ”ett bolagsförhållande förutsätter ett större förtroende mellan parterna än när det 
gäller ett vanligt förmögenhetsrättsligt avtal”. Se NJA 1962 s. 359 där HD ansåg en part ha ”i sådan grad brustit i den 
lojalitet och vilja att förtroendefullt samarbeta, som enligt vad av det nyss sagda framgår utgjort en förutsättning för att 
syftet med parternas bolagsförhållande i fortsättningen skulle kunna uppnås”. Se även JustR Nilssons tillägg i 
NJA 1990 s 673: där Nilsson anför att parterna i ett handelsbolagsförhållande har en särskilt stark lojalitetsplikt gentemot 
varandra. Se även Lehrberg (2012) s 3 f.  
420 Dotevall (2015) s 49; Lindskog (2010) s 69. 
421 Jfr (nedan) avsnitt 6.3.1.  
422 Nial & Hemström (2008) s 326. 
423 Nial & Hemström (2008) s 326; Hørlyck (1989) s 79.  
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ansvariga och det föranleder självfallet en befogad förväntan om mer långtgående inbördes 

lojalitet än i ett kommanditbolag där vissa har ett begränsat ansvar.424 Följaktligen föreligger 

inte en relation baserad på lika stort förtroende eller lojalitet mellan bolagsmännen i ett 

kommanditbolag.425 Det förhållandet måste beaktas i fastställandet av lojalitetsplikten 

genom att den lojalitetsstandard som komplementärdelägaren med fog kan vänta sig är 

betydligt lägre.426 Det går således att konstatera att det inom kommanditbolag råder en 

asymmetrisk lojalitetsplikt, i vilken grad måste dock avgöras genom en helhetsbedömning i 

det enskilda fallet där särskilt beaktas kommanditdelägarnas kontrollrätt, vinstandel och 

insats.427 Lojalitetsplikten måste vara mindre långtgående om kommanditdelägarnas 

kapitalinsats är liten i förhållande till bolaget, om de har rätt till en liten andel av vinsten 

samt begränsad kontroll, och vice versa.428  

 Ett erkännande av lojalitetsreciprocitet för kommanditdelägarna, vid 

komplementärens lojalitetsbrott, medför att de intressen som därigenom åsidosätts primärt 

är komplementärens och endast sekundärt, i form av kapitalinsatsen, är övriga 

kommanditdelägares. Det är förstås beroende av situationen i det enskilda fallet hur stort 

intresse som därigenom åsidosätts hos övriga kommanditdelägare. Rättvise- och 

effektivitetsskälet talar med större styrka för reciprocitet ju mindre intresset som åsidosätts 

är hos övriga kommanditdelägare. Resonemanget har visst stöd i att lojalitetsplikten för 

bolagsmän i handelsbolag anses variera beroende på dennes ställning och i vilken 

omfattning denne bidrar och samarbetar inom bolaget.429 Således borde kommandit-

delägarnas ställning vara sådan att det finns större utrymme för lojalitetsreciprocitet då 

komplementärdelägaren begått ett lojalitetsbrott. Om det däremot finns mer än en 

komplementärdelägare borde något undantag inte kunna komma i fråga. 

 Det saknas uttryck för lojalitetsreciprocitet för såväl handelsbolag som enkla bolag 

trots att förutsättningarna för reciprocitet förefaller vara uppfyllda.430 Det förhållande som 

skiljer dessa från övriga studerade kontraktstyper där reciprocitet förekommer är att ett 

erkännande av lojalitetsreciprocitet inte enbart skulle drabba den bolagsman 

(lojalitetssubjektet) som begått lojalitetsbrottet utan även andra bolagsmän. Följaktligen 

förefaller en absolut begränsning för lojalitetsreciprocitet vara att sådan inte kan tillåtas om 

det medför att den av reciprocitet sänkta lojalitetsstandarden skulle gå ut över en direkt 

                                                 

424 Nial & Hemström (2008) s 326. 
425 Nial & Hemström (2008) s 326. 
426 Jfr Nial & Hemström (2008) s 326: där det framhålls att det mindre starka förtroendebandet måste beaktas i 
fastställandet av lojalitetsplikten. 
427 Nial & Hemström (2008) s 326. 
428 Om betydelsen av dessa faktorer, se Lindskog (2010) s 69-71. 
429 NJA 1986 s 402: där en bolagsman i ett enkelt bolag av oaktsamhet orsakat de andra bolagsmännen förlust, men trots 
det inte blev skadeståndsskyldig till följd av bland annat arten på det uppdrag han hade. Se även Nial & Hemström 
(2008) s 166-174 och 361; Lindskog (2010) s 69 f. 
430 Om övriga förutsättningar, se (ovan) avsnitt 4.2 och (nedan) avsnitt 6.2-6.4.  
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berörd tredjeman. Stödet för slutsatsen grundar sig dels på avsaknaden av 

lojalitetsreciprocitet inom handelsbolag och enkla bolag, dels på att det är tydligt att en 

sänkt lojalitetsplikt i en sådan situation inte med fog kan förutsättas av den tredje 

avtalsparten. Denna begränsning gör sig enbart gällande om reciprociteten drabbar ett 

intresse hos någon ytterligare part i avtalsförhållandet, om det endast finns två bolagsmän 

borde reciprocitet utan hinder kunna föreligga.  Ett undantag då reciprocitet i huvudsak 

drabbar lojalitetssubjektet, såsom ibland är fallet i kommanditbolag, kan vara möjligt.  

 

5.4 Företagsförsäkringsförhållanden  

5.4.1 Beaktansvärda reciprocitetsaspekter inom företagsförsäkringsförhållanden 

Inledningsvis kan nämnas att såväl företagsförsäkring- som övriga försäkringsförhållanden 

har studerats men då det funnits mest långtgående lojalitetsplikt och starkast uttryck för 

reciprocitet inom företagsförsäkring utgör det utgångspunkten för avsnittet.  

 Inom hela försäkringsrätten föreligger en särskilt långtgående lojalitetsplikt,431 där 

upplysningsplikten är särskilt framträdande.432 Traditionellt har plikten primärt åvilat 

försäkringstagaren,433 men förhållandet har under senare tid kraftigt förändras och 

innehåller idag en ömsesidig plikt.434 Den långtgående plikten motiveras av att 

försäkringsgivaren å ena sidan i regel har en överlägsen ställning i fråga om kapital och 

kunskap om försäkringsrätt,435 medan försäkringstagaren å andra sidan har mer information 

och kunskap om försäkringsobjektet (den egna verksamheten i fråga om 

företagsförsäkring).436 Till följd av det får båda svårt att bedöma riktigheten i den andras 

uppgifter och är därmed i hög utsträckning beroende av varandras lojalitet.437 

Försäkringsgivaren är dessutom ofta helt beroende av de upplysningar som han får från 

försäkringstagaren om omständigheter som ligger till grund för att meddela försäkring och 

beräkna försäkringspremien, vilken står i direkt beroende till dessa omständigheter.438 

Därtill framhålls att försäkringsgivaren åtar sig att bära en risk som försäkringstagaren 

annars vore skyldig att bära och att det förhållandet motiverar ett lojalt förhållningssätt från 

försäkringstagaren.439  

 I fråga om företagsförsäkring är lojalitetsplikten än mer långtgående eftersom 

informationsbehovet försäkringsgivaren har från försäkringstagaren är större, vilket främst 

                                                 

431 Bergstedt (2014) s 727 f; Munukka (2010a) s 590; Munukka (2007) s 395-406. 
432 Hellner (1965) s 133 och 137. 
433 Prop. 2003/04:150 s 124; Munukka (2007) s 395; Hellner (1965) s 133-140; Bengtsson (2015) s 17-24, 46 f och 100 f; 
Bengtsson (2006) s 45 f; Lagerström (2007) s 35 f. 
434 Prop. 2003:04:150 s 124 och s 216. Munukka (2007) s 396; Bengtsson (2015) s 46 f; Bengtsson (2006) s 46 och 99. 
435 Prop. 2003/04:150 s 124 och 207; Bergstedt (2014) s 728; Munukka (2007) s 395.  
436 Prop. 2003/04:150 s 124; Bergstedt (2014) s 728. 
437 Bergstedt (2014) s 728; Bengtsson (2015) s 16 f, 19 f och 47; Munukka (2007) s 395 f; Lagerström (2007) s 53 f. 
438 Hellner (1965) s 134; Bengtsson (2015) s 17.  
439 Hellner (1965) s 134; Bengtsson (2015) s 15-17. 
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beror på att föremålet för försäkringen (verksamheten) innefattar mer komplicerade 

förhållanden. Det åvilar försäkringsgivaren en informationsplikt (FAL 8 kap 1 §) och 

försäkringstagaren en relativt långtgående upplysningsplikt (8 och 9 §§). Försäkringsgivaren 

har, såväl vid ingåendet av avtalet som under avtalsförhållandet, rätt att få uppgifter om 

förhållanden som objektivt sett kan påverka risken för försäkringsfall och storleken på 

eventuell skada. Om uppgifterna är av uppenbar betydelse för riskbedömningen ska 

försäkringstagaren t.o.m. lämna upplysningarna även om försäkringsgivaren inte ställt 

frågor om dem (8 §).440 Det åvilar även försäkringsgivaren en långtgående 

informationsplikt: bestående av höga krav på begriplighet hos såväl avtalsvillkoren som 

annan information som försäkringstagaren behöver för att kunna bedöma rimligheten i 

premien.441 

 Ett centralt särdrag inom försäkringsavtal, i förhållande till andra varaktiga 

avtalsförhållanden, är det intresse som knyts till en eventuellt inträffande framtida händelse 

(försäkringsfallet). Det medför att det får begränsad betydelse om avtalet upphör i förtid, 

om inte något försäkringsfall redan inträffat, eftersom försäkringstagaren i regel kan få 

försäkringsskydd på annat håll.442 Då skadestånd skulle få begränsad praktiskt betydelse, 

eftersom försäkringsbolagets skada är svår att beräkna, är det effektivare och mer 

näraliggande med en påföljd som innebär att försäkringsgivarens ansvar helt eller delvis 

bortfaller.443 Det innebär att avtalet kan bli overksamt beträffande vissa risker, antingen från 

avtalsförhållandets början, som är fallet vid bristande upplysningsplikt, eller från en senare 

tidpunkt, som är fallet vid viss fareökning.444 Det är således främst i förhållande till en 

sådan följd som lojalitetsreciprocitet kan få betydelse. 

 
5.4.2 Reciprocitet inom försäkringsförhållanden 

Det första reciprocitetsuttryck som finns härrör från situationer då en försäkringstagare 

åsidosatt sin upplysningsplikt genom ett förfarande som är svikligt eller strider mot tro och 

heder. Det medför att försäkringsavtalet är ogiltigt (FAL 8:9 st 1). Om åsidosättandet skett 

på annat sätt begränsas försäkringsansvaret förutsatt att lojalitetsbrottet skett uppsåtligen 

eller av oaktsamhet (FAL 8:9 st 2). Enligt prorataregeln i bestämmelsen, som gäller som 

utgångspunkt, går försäkringsbolaget helt fritt från ansvar om bolaget inte skulle ha 

meddelat en försäkring med vetskap om de rätta förhållandena; om bolaget istället, med 

                                                 

440 Något oklart är om upplysningsplikten för omständigheter av sådan uppenbar betydelse under avtalsförhållandet ska 
lämnas även utan fråga därom, FAL 8 § st 1 jfrt med 8 § st 2. Se Bengtsson (2015) s 355: som anser att en sådan plikt är 
naturlig i vart fall i samband med att försäkringsgivaren ber om andra upplysningar. Jfr dock SOU 1989:88 s 250 och 292 
och prop. 2003/04:150 s 213 f: där det uttryckligen framhålls att en sådan plikt inte föreligger. 
441 Bengtsson (2015) s 47.  
442 Bengtsson (1998) s 21. 
443 Bengtsson (1998) s 21; Bengtsson (2015) s 22.  
444 Bengtsson (1998) s 21.  
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vetskap om de rätta förhållandena, skulle ha meddelat en försäkring med högre premie 

begränsas ansvaret i proportion till felet.445 

 Det är tydligt att det lojalitetsbrott som lojalitetssubjektet (försäkringstagaren) 

begått begränsar det ansvar som reciprocitetssubjektet (försäkringsgivaren) har. Då 

prorataregeln utgår från det innehåll som avtalet skulle haft om upplysningsplikten 

fullgjorts finns det ett tydligt samband mellan följden av regeln och lojalitetsbrottet.446 Med 

beaktande av det förhållandet, och att den väsentliga påföljden i försäkringssituationer är en 

begränsning av ansvaret,447 måste prorataregeln betraktas som ett uttryck för 

lojalitetsreciprocitet.448 

 Vid bristande information från försäkringsgivaren kan ett skadeståndsansvar tänkas, 

men det ligger närmare till hands att istället vidga ansvaret.449 Om försäkringsbolaget 

exempelvis inte informerat försäkringstagaren om en väsentlig lucka i skyddet eller något 

annat avgörande villkor kan ansvaret justeras till att täcka luckan (2:8 och 10:10). En sådan 

vidgning kan då utgöra annan lojalitetsbrottsverkan som kan minska skälen, och därmed 

utrymmet, för lojalitetsreciprocitet.450 

 En intressant frågeställning är om reciprocitet kan föreligga i en situation där 

försäkringstagaren (lojalitetssubjektet) begår ett lojalitetsbrott genom att anmäla ett 

försäkringsfall trots att ett sådant inte föreligger. Tre omständigheter talar för att ett sådant 

lojalitetsbrott är att betrakta som särskilt allvarligt: att försäkringsgivaren är beroende av 

försäkringstagarens upplysningar, att det normalt sker med uppsåt och att 

försäkringsgivaren har begränsade kontrollmöjligheter av uppgifterna.451 Om det uppstår en 

misstanke om sådant försäkringsbedrägeri får försäkringsgivaren möjlighet att vidta en 

fördjupad och mer tidskrävande utredning innan utbetalning av ersättningen.452 Ju längre 

tid som går desto starkare misstankar krävs för att hålla inne ersättningen där en 

polisutredning endast motiverar en kortare tidsutdräkt.453 I ljuset av att försäkringstagaren 

ofta i stor utsträckning är beroende av ersättningen och ofta befinner sig i en utsatt 

ekonomisk position efter försäkringsfallet är försäkringsgivarens skyldighet att utbetala 

ersättning central.454 Försäkringsgivaren får därför inte, inte ens på relativt goda grunder, 

                                                 

445 Bengtsson (2015) s 357; Bengtsson (1998) s 172. 
446 Bengtsson (2015) s 101 och 357; Bengtsson (1998) s 172. 
447 Se strax (ovan) 5.4.1.  
448 Jfr även Bengtsson (1998) s 101: där lojalitetsplikten framhålls som avgörande när ett försäkringsfall ska regleras. Då 
får beaktas föreliggande brister avseende de särskilda krav på öppenhet och hederlighet som ställs på lojalitetssubjektet 
(försäkringstagaren).  
449 Bengtsson (1998) s 21; Bengtsson (2015) s 23. 
450 Se mer om detta (nedan) under avsnitt 6.4.2. 
451 Munukka (2010a) s 591 och 598 f; Bengtsson (2015) s 20. Jfr (nedan) avsnitt 6.4.3.2-6.4.3.3. 
452 Munukka (2010a) s 600. 
453 Munukka (2010a) s 600.  
454 Munukka (2010a) s 591; Bengtsson (2015) s 23 f. 
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avvakta mer än i begränsad omfattning med att utge ersättningen.455 Det är således fråga 

om en situation då försäkringstagaren agerat lojalitetsstridigt, men försäkringsgivarens 

(reciprocitetssubjektets) lojalitetsplikt endast inskränks i mycket ringa omfattning.456 Det 

tycks således som att den skyddshänsyn som gör sig gällande hos försäkringstagaren väger 

tyngre än de lojalitetsaspekter som motiverar lojalitetsreciprocitet. I begränsad omfattning 

förefaller dock lojalitetsreciprocitet kunna inträda. Det bör också framhållas att påföljden 

vid ett lojalitetsbrott i form av ett försäkringsbedrägeri utöver en total begränsning av 

ansvaret kan medföra en skadeståndsskyldighet för de extra utredningskostnader det 

medfört för försäkringsgivaren.457 

 
 

6 Generell betraktelse av lojalitetsreciprocitet  
6.1 Inledning 

I förra kapitlet behandlades lojalitetsreciprocitet inom kontraktstyper där lojalitetsplikten är 

av särskilt långtgående natur. Föremålet för det här kapitlet är en generell betraktelse av 

lojalitetsreciprocitet som avser att beskriva och fastställa ramarna för reciprociteten 

oberoende av kontraktstypen. Det bör finnas en medvetenhet om att slutsatserna som 

dragits, och som kommer att följa, utifrån den lojalitetsreciprocitet som identifierats inom 

respektive kontraktstyp genomgående grundas på en långtgående lojalitetsplikt.458 De 

slutsatser som dras i det följande (kapitel 6) avser således primärt kontraktstyper där det 

föreligger en långtgående plikt.459 Trots det får det, mot bakgrund av att det tycks föreligga 

en allmän lojalitetsplikt inom hela kontraktsrätten,460 betraktas som sannolikt att 

principerna och ramarna för bedömningen i stor utsträckning är likartade även för 

avtalstyper med mindre långtgående lojalitetsplikt. Den lojalitetsreciprocitet som inträder 

varierar dock självfallet i hög grad till följd av att plikten inte är i närheten av att vara lika 

långtgående.461 Avseende lojalitetsförpliktelserna, särskilt de som visar stor konformitet 

mellan avtalstyperna,462 får emellertid presumeras att lojalitetsreciprocitet fastställs på 

samma sätt oavsett avtalstyp och därmed har slutsatserna i de delarna generell betydelse.  

 

                                                 

455 Munukka (2010a) s 599 f. 
456 Munukka (2010a) s 600. 
457 NJA 1994 s 709 jfrt med (ovan) not 443: vid försäkringsbedrägeri som föranlett ytterligare utredning är inte 
försäkringsbolagets skada svår att beräkna och det finns således inte några praktiska hinder som talar emot skadestånd. 
Följaktligen borde det i dessa situationer gå bra. Av samma mening, Bengtsson (2015) s 22. 
458 Jfr (ovan) avsnitt 2.6.2 och 5.1.1. 
459 Avseende frågan i vilken utsträckning lojalitetsreciprocitet kan erkännas inom alla kontraktstyper, se (nedan) 
avsnitt 6.5.  
460 Se (ovan) kapitel 3, särskilt avsnitt 3.2.3 och 3.3.  
461 Se (nedan) avsnitt 6.3.4 och 6.4.3-6.4.4. 
462 Se (ovan) vid not 113: Vård-, skadebegränsnings-, upplysnings- och reklamationsplikten.  
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6.2 Reciprocitet avseende lojalitetsförpliktelser 

6.2.1 Hinder för lojalitetsreciprocitet  

Lojalitetsförpliktelserna anses, som sagt, utgöra kärnan av lojalitetsplikten.463 De utgör den 

konkreta lojalitetsplikten, då som motsats till den allmänna lojalitetsplikten.464 

Förpliktelserna intar en särställning eftersom de i större utsträckning är både mer 

konkretiserade och etablerade inom rättsordningen än övriga delar av lojalitetsplikten.465 En 

fördel med att såväl förpliktelsernas innehåll som skälen bakom dessa är utförligt 

identifierade är att det med större säkerhet går att avgöra när reciprocitetsverkan kan 

erkännas. Tydligheten avseende skälen medför också att det med större säkerhet går att dra 

generella slutsatser kring av vilken anledning reciprocitet utesluts alternativt erkänns. Det 

medför att de slutsatser som dras avseende lojalitetsreciprocitet inom ramen för 

förpliktelserna kan ha bäring även för reciprocitet i den allmänna lojalitetsplikten. 

 Ett första skäl som skulle kunna utgöra ett hinder för reciprocitet, och som 

förfäktats i doktrinen, är att lojalitetsförpliktelserna motiveras av andra skäl än lojalitet; 

nämligen det allmänna intresset av att undvika onödig värdeförstöring eller, annorlunda 

formulerat, undvika misshushållning av samhällets resurser.466 Om så är fallet utgör inte 

lojalitetshänsyn motivet till förpliktelserna och följaktligen kan en inskränkning inte anses 

utgöra lojalitetsreciprocitet. Däremot har det ovan visats att vård- och 

skadebegränsningsplikten delvis grundas på lojalitetshänsyn, inte minst vid inom-

kontraktuella förhållanden samt att övriga lojalitetsförpliktelser i än större utsträckning 

grundas på lojalitetsöverväganden.467 Följaktligen motiveras inte förpliktelserna enbart av 

intresset av att undvika onödig värdeförstöring och således finns inget hinder för att 

betrakta det som lojalitetsreciprocitet.  

 Ett andra skäl som skulle kunna tala för att lojalitetsreciprocitet har begränsad 

betydelse för just lojalitetsförpliktelserna är att dessa är mer konkretiserade och ofta 

inträder just när ett kontraktsbrott- eller lojalitetsbrott skett.468 Det står klart att 

konkretionen hos förpliktelserna innebär att de rättsfakta som måste föreligga för 

förpliktelsens inträde är identifierade i högre grad. Omständigheterna i det enskilda fallet, 

inkluderat lojalitetsbrottet, blir därför mindre avgörande och av större betydelse är om 

nödvändiga rättsfakta för förpliktelsen föreligger. Frågeställningen är alltså om 

förpliktelsernas konkretion innebär att ett lojalitetsbrott saknar betydelse för dessa. Om 

                                                 

463 Se (ovan) avsnitt 2.4.  
464 Se (ovan) avsnitt 1.3 angående de närmare skillnaderna mellan de tre begreppen: lojalitetsplikt, allmän lojalitetsplikt och 
konkret lojalitetsplikt.  
465 Se (ovan) avsnitt 2.4, särskilt vid  not 114.  
466 Se (nedan) avsnitt 6.2.2. Se även Munukka (2007) s 502; NJA 2017 s 9, T 1451-17. 
467 Se (ovan) avsnitt 2.4 (det finstilta). 
468 Det är regelmässigt fallet för skadebegränsnings- och reklamationsplikten. Det är ibland fallet för vårdplikten.  
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konkretionen hos förpliktelserna är sådan att det i förpliktelsernas utformning tas hänsyn 

till ett föreliggande lojalitetsbrott kan lojalitetsbrottet inte gärna beaktas ytterligare en gång 

för att inskränka förpliktelsernas betydelse. Frågeställningen är av avgörande betydelse 

eftersom konkretionen, om så är fallet, kan utgöra ett absolut hinder mot reciprocitet. 

 I fråga om skadebegränsningsplikten uttalade HD i NJA 2017 s 9 att: ”En viktig 

utgångspunkt är vidare att plikten bör vara densamma oavsett hur skadevållande parten 

agerat”.469 Uttalandet följdes av ett förtydligande: ”det kan alltså typiskt sett inte krävas 

mindre långtgående åtgärder bara för att den skadeståndsskyldige har agerat med 

skadeavsikt”.470 Uttalandena är särskilt intressanta eftersom HD därmed fastslår att det inte 

gör någon skillnad för reciprocitetssubjektets lojalitetsplikt hur allvarligt lojalitetsbrottet är 

ur subjektivt hänseende. Det saknar således betydelse om skadevållaren agerat med uppsåt 

eller närmast ursäktligt men ändå skadeståndsgrundande. Frånkännandet av skuldgradens 

betydelse står i motsats till hur lojalitetsreciprocitet ges betydelse, där graden av klander hos 

parten som begår lojalitetsbrottet i allra högsta grad påverkar vad denne i sin tur kan rikta 

för lojalitetsanspråk mot sin medkontrahent.471 Slutsatsen av HD:s uttalanden måste vara 

att det, i fråga om skadebegränsningsplikten, är omöjligt att göra reciprocitetsresonemang 

gällande. Skadebegränsningsplikten uppstår i regel när medkontrahenten handlat uppsåtligt 

eller vårdslöst,472 därför vore det svårförenligt med plikten att låta ett lojalitetsbrott 

inskränka plikten. Mot bakgrund av det framstår HD:s uttalande föga förvånande utan 

närmast som en given utgångspunkt. Skadebegränsningsplikten är således konkretiserad på 

ett sätt att det inte finns utrymme att beakta reciprocitet inom ramen för förpliktelsen.  

 Det finns således lojalitetsförpliktelser, primärt vård- och skadebegränsningsplikten, 

som är utformade att gälla i situationer då en part handlat klandervärt (oaktsamt eller 

uppsåtligt). Så är däremot inte fallet avseende andra lojalitetsförpliktelser: särskilt tillsyns-, 

tystnads-, medverkans- och klargörandeplikten. Med hänsyn till dessa avgörande skillnader 

måste argumentet, att konkretionen utgör ett hinder eftersom lojalitetsbrottet redan 

beaktats, vara formulerat så allmängiltigt, eller kategoriskt, att det svårligen kan accepteras. 

Sålunda kan inte förpliktelsernas konkretion i sig utgöra ett hinder mot reciprocitet för alla 

lojalitetsförpliktelser, däremot återstår att utreda om det finns ett sådant hinder för vissa 

lojalitetsförpliktelser (utöver skadebegränsningsplikten). För att kunna avgöra argumentets 

                                                 

469 NJA 2017 s 9 p 30. 
470 NJA 2017 s 9 p 30. 
471 Se (nedan) avsnitt 6.4.3.  
472 Vid utomkontraktuella förhållanden följer det av SkL 2:1-2 och 3:1. Vid inomkontraktuella förhållanden följer 
detsamma av att så regelmässigt är fallet då ett kontraktsbrott föreligger och kontraktsrättspåföljden skadestånd således 
kan göras gällande. Notera dock att det vid strikt ansvar föreligger en skadebegränsningsplikt även vid casus (alltså 
oberoende av vållande). 
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bäring inom respektive förpliktelse krävs en närmare analys av innehållet i och skälen 

bakom dessa.  

 Det är mer osäkert vad som gäller i förhållande till övriga förpliktelser som inte lika 

tydligt är konstruerade att göra sig gällande då lojalitetssubjektet handlat oaktsamt eller 

uppsåtligt. Vårdplikten har visserligen stora likheter med skadebegränsningsplikten men det 

finns en ur det här perspektivet avgörande skillnad, nämligen att den även kan uppkomma 

utan subjektiv skuld hos lojalitetssubjektet (t.ex. vårdplikten i ett mellanmansförhållande).473 

I den mån vårdplikten uppstår till följd av ett oaktsamt eller klandervärt beteende hos 

medkontrahenten saknas sannolikt, i likhet med skadebegränsningsplikten, en möjlighet att 

inskränka vårdplikten genom lojalitetsreciprocitet. Då en vårdplikt föreligger utan klander 

kan förpliktelsens utformning sannolikt inte utgöra ett hinder för reciprocitetsverkan. För 

de lojalitetsförpliktelser som regelmässigt föreligger utan ett lojalitetsbrott finns det än 

större anledning att inte anse att konkretionen utgör ett hinder mot lojalitetsreciprocitet 

eftersom lojalitetsbrottet då knappast beaktats i utformningen av dem.  

 Det kategoriska argumentet, att reciprocitet aldrig kan förekomma till följd av 

förpliktelserna konkretion, kan således förkastas. Det kan emellertid för vissa 

lojalitetsförplikter vara så att deras utformning utgör ett hinder för reciprocitet, så är fallet 

om lojalitetsbrottet kan anses utgöra en del av de rättsfakta som aktualiserar förpliktelsen. 

Avseende de lojalitetsförpliktelser där så inte är fallet finns inget sådant hinder. Den senare 

slutsatsen har vidare stöd i praxis.474 

 Lojalitetsförpliktelser där reciprocitetsverkan inte kan erkännas till följd av dess 

konkretion beskrivs i det följande som beständiga lojalitetsförpliktelser. Övriga lojalitets-

förpliktelser, där det konkreta innehållet inte utesluter reciprocitet, betecknas obeständiga 

lojalitetsförpliktelser475. Nästa avsnitt ämnar utreda lojalitetsreciprociteten avseende de 

obeständiga förpliktelserna.  

Avslutningsvis kan noteras att det i viss mån kan framstå som något konstlat att tala om 

lojalitetsreciprocitet inom ramen för förpliktelserna. Det kan framstå som mer näraliggande att 

istället betrakta det inom ramen för hur långt lojalitetsförpliktelsen sträcker sig, alltså innehållet i 

den. Det åskådliggörs med tydlighet i AD 1999 nr 57 där det var fråga om en arbetstagare som efter 

avslutat anställningsförhållande inte hämtade sina tillhörigheter som lämnats kvar på arbetsplatsen. 

Arbetstagarens underlåtenhet att hämta sina tillhörigheter, vare sig på arbetsplatsen eller då 

arbetsgivaren skickade dem med post, kan betraktas som ett lojalitetsbrott i form av ett brott mot 

medverkansplikten. Arbetstagarens [lojalitetssubjektets] lojalitetsbrott skulle i fallet kunna betraktas 

som det förhållande som gör att arbetsgivarens [reciprocitetssubjektets] vårdplikt begränsas till att 

                                                 

473 Hellner m.fl. (2010) s 193, 211 och 318; Ramberg & Ramberg (2016) s 38; Hellner m.fl. (2016) s 247-249.  
474 T 1451-17: där informationsplikten genom lojalitetsreciprocitet inskränktes p.g.a. ett lojalitetsbrott. 
475 De betecknas obeständiga eftersom de kan förändras till följd av ett lojalitetsbrott. 
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gälla i tre månader. Om brottet mot medverkansplikten inte skulle föreligga, då skulle inte 

vårdplikten begränsas till tre månader: jfr domstolens formulering ”en första förutsättning […] är att 

arbetsgivaren har uppmanat arbetstagaren att hämta egendomen”. Formuleringen måste tolkas som 

att om uppmaningen att hämta egendomen inte skulle ha avgivits skulle det inte uppstå en 

medverkansplikt och därmed skulle inte vårdplikten sträcka sig längre till följd av att ett 

lojalitetsbrott inte föreligger (eftersom medverkansplikten då aldrig uppstått). AD formulerar också 

frågan utifrån att det är fråga om vårdpliktens omfattning: ”Det ligger i sakens natur att 

[arbetsgivarens] vårdplikt inte kan gälla under obegränsad tid. Vad frågan gäller är alltså hur långt 

vårdplikten sträcker sig”. 

 Det finns dock anledning att inte utesluta uttryck för lojalitetsreciprocitet endast för att det 

finns mer etablerade sätt att betrakta en företeelse eftersom ett sådant förhållningssätt medför att 

reciprocitetsuttryck förbises.476 Det är vidare av vikt att framhålla att det förra betraktelsesättet, att 

fastställa omfattningen av en lojalitetsförpliktelse, på intet sätt utesluter att betrakta det som ett 

reciprocitetsuttryck eftersom lojalitetsreciprocitet syftar till att fastställa hur långtgående 

lojalitetsplikten är. Det förhållandet ändras inte av att det inom lojalitetsplikten är just en 

lojalitetsförpliktelse som studeras.477 

 
6.2.2 Lojalitetsreciprocitet avseende obeständiga lojalitetsförpliktelser 

Då det för de obeständiga lojalitetsförpliktelserna inte föreligger några absoluta hinder 

emot reciprocitet finns det anledning att utreda i vilken utsträckning det för dessa 

förekommer lojalitetsreciprocitet.478 Inledningsvis bör noteras att det förevarande 

avsnittet479 redogör för reciprocitet inom lojalitetsförpliktelserna vid alla typer av 

lojalitetsbrott, således brott antingen mot en lojalitetsförpliktelse eller mot den allmänna 

lojalitetsplikten. 

 Det finns tydligt stöd för lojalitetsreciprocitet inom informationsplikten, särskilt 

reklamationsplikten. Det är klart att en part inte kan förhålla sig passiv om denne vill göra 

gällande kontraktsbrottspåföljder (en reklamationsplikt).480 I två fall, NJA 2007 s 909 och 

NJA 2017 s 203, är den allmänna informationsplikten grundad på lojalitetsplikten.481 

Passivitet har därmed betydelse även ur ett lojalitetsperspektiv, alltså inte bara för 

kontraktsbrottspåföljder. Den slutsatsen har stöd i en senare tolkning som HD gjort av 

fallen: ”Som framgår av främst [NJA 2017 s 203] kan emellertid passivitet få betydelse även 

ur ett lojalitetsperspektiv”.482 Följaktligen är det klart att passivitet inom ramen för 

                                                 

476 Se (ovan) avsnitt 1.5 och 4.1. 
477 Se (nedan) avsnitt 6.3.2: där det tydligt framgår att reciprocitet primärt handlar om att fastställa hur långtgående en 
lojalitetsplikt är när det föreligger ett lojalitetsbrott. 
478 Se (strax ovan) avsnitt 6.2.1 
479 Hela avsnitt 6.2. 
480 NJA 2002 s 630; NJA 2007 s 909 och NJA 2017 s 203.  
481 Se även T 1451-17 p 15 där HD gjort samma tolkning av fallen (NJA 2007 s 909 och 2017 s 203): ”Uttalandena om 
skyldighet att meddela motparten får ändå anses ge uttryck för en allmän skyldighet, grundad bl.a. på lojalitetsskäl, att 
informera motparten”.  
482 T 1451-17 p 16. 
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lojalitetsplikten kan påverka vilken informationsplikt, i form av meddelandeskyldighet, som 

föreligger och därmed ha betydelse för lojalitetsreciprocitetsfrågan.  

 Det anförda aktualiserar ett nyligen avgjort fall, T 1451-17, där reciprocitetsfrågan 

både är avgörande och uttryckligen behandlas. En utslagsgivande formulering hos HD är: 

”[…] passivitet [kan] få betydelse även ur ett lojalitetsperspektiv. Det reser bl.a. frågan 

vilken betydelse som bör tillmätas säljarens [lojalitetssubjektet] illojalitet, när det gäller 

kraven på att köparen [reciprocitetssubjektet] ska handla lojalt”.483 Uttalandet visar att HD 

dels betraktar frågan som i huvudsak härrörande från lojalitetsplikten, dels att en 

frågeställning är i vilken utsträckning som lojalitetsreciprocitet kan beaktas. Ett typfall av 

lojalitetsbrott som medför att reklamationsplikten för köparen upphör är om 

lojalitetssubjektet (säljaren) haft sådan kännedom om felet att reciprocitetssubjektet 

(köparen) borde informerats.484 Endast om köparen haft vetskap om felet kan 

passivitetsverkan grundad på lojalitetsöverväganden ändå inträda.485  

 Regleringen i ett flertal kontraktsrättsliga lagar innebär att ett lojalitetsbrott kan 

lindra reciprocitetssubjektets reklamationsplikt,486 men även utan sådana uttryckligen 

lagstadgade undantagsregler kan en sådan lindring av reklamationsplikten följa.487 

Lindringen består primärt i att tidsfristen för en reklamation utsträcks till att bli 

förhållandevis generös, även om en reklamation alltjämt avges.488 I vissa fall kan emellertid 

reklamationsplikten upphöra i sin helhet.489 Det borde däremot vara ovanligt m.h.t. att en 

reklamation kan ske med obetydlig egen uppoffring och det således ofta med fog kan 

förväntas även av en part som behandlats lojalitetsstridigt.490 Då såväl krav på reklamation 

som undantag från reklamation eller reklamationsfristen kan uppställas utan lagstöd saknar 

det för reciprocitetsfrågan betydelse om lagstöd finns eller inte.491 Det har förvisso hävdats 

att det måste vara ett särskilt graverande fall om det saknas ett lagfäst undantag,492 men 

rättsutvecklingen sedan uttalandet talar för att så inte längre är fallet.493 

 Erkännandet av lojalitetsreciprocitetsverkan, alltså möjligheten att inskränka 

reklamationsplikten, utan lagstöd motiveras av att den stränga reklamationsplikt som ofta 

                                                 

483 T 1451-17 p 16. 
484 NJA 2016 s 303 p 22; T 1451-17 p 17. 
485 T 1451-17 p 17 och prop. 1988/89:76 s 125.  
486 FAL 17:15 st 1 och 12:4 st 3; KöpL 20, 24 och 33 §§. 
487 NJA 1962 s 359; Rodhe (1956) s 352; Munukka (2007) s 482 f. 
488 NJA 2007 s 909 och NJA 2017 s 203. 
489 T 1451-17.  
490 Jfr (ovan) avsnitt 2.1-2.3 och 2.6. 
491 Se även (ovan) avsnitt 1.5 och 4.1: ett förhållningssätt som intagits i hela framställan. Se även Munukka (2007) s 483.  
492 Almén (1960) s 362: som menar att den möjligheten primärt borde föreligga om det är fråga om svikligt förledande 
eller dylikt. 
493 Se särskilt NJA 1962 s 359 där reklamationsfristen sträcktes ut m.h.t. att parten ansågs ”i sådan grad brustit i den 
lojalitet och vilja att förtroendefullt samarbete, som […] utgjort en förutsättning för att syftet med parternas 
bolagsförhållande i fortsättningen ska kunna uppnås”. Se även Munukka (2007) s 483 som tycks vara av samma 
uppfattning, att även ohederliga och oaktsamma beteenden borde kunna motivera undantag.  
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åläggs en part är utformad efter och tänkt att skydda en part som i sin tur handlar lojalt.494 

Om lojalitetssubjektet inte handlar lojalt är det således inte motiverat att ålägga 

reciprocitetssubjektet en lika sträng reklamationsplikt.495 Följaktligen finns tydligt stöd för 

att det är just lojalitetsbrottet som motiverar en inskränkning av lojalitetsförpliktelsen. 

Slutsatsen är av stor vikt eftersom den visar att det finns utrymme att beakta 

lojalitetsreciprocitet inom vissa, obeständiga, lojalitetsförpliktelser.  

 I T 1451-17 framhåller HD att lojalitetsreciprocitet får betydelse för två frågor som 

måste besvaras en i taget. För det första, om det till följd av lojalitetsbrottet överhuvudtaget 

föreligger en meddelandeskyldighet. För det andra, hur lång passivitet som kan godtas i 

beaktande av lojalitetsbrottet.496 Den första frågan besvaras enligt domstolen utifrån om det 

är näraliggande och naturligt med en underrättelse. I den bedömningen bör å ena sidan arten 

och graden av illojalitet hos lojalitetssubjektet beaktas och å andra sidan densammes 

befogade intresse av att bli informerad. I fråga om det senare väger det särskilt tungt om 

underrättelsen medför att lojalitetssubjektet kan åtgärda eller minska de negativa 

verkningarna hos reciprocitetssubjektet. Det bör vidare fästas viss vikt vid i vilken 

utsträckning en passivitet medför en möjlighet för reciprocitetssubjektet att spekulera på 

lojalitetssubjektets bekostnad. 

 Den andra frågan, hur lång passivitet som kan godtas med beaktande av 

lojalitetsbrottet, måste, enligt HD, bedömas med utgångspunkt i det enskilda fallet och med 

beaktande av samma förhållanden som i den förstnämnda frågan. Således å ena sidan arten 

och graden av illojalitet och å andra sidan behovet av underrättelsen m.m. Det framhålls 

dock två avgörande utgångspunkter: dels att reciprocitetssubjektet, till följd av 

lojalitetsbrottet, bör ha väl tilltagen tid att överväga sin situation, dels att ”passivitetsverkan 

inte [bör] inträd[a] förrän säljaren har haft en beaktansvärd nackdel av 

[reciprocitetssubjektets] passivitet”.497 

 Avslutningsvis framhåller domstolen att om det trots lojalitetsbrottet inträder 

passivitetsverkan behöver det inte medföra att reciprocitetssubjektet förlorar rätten att göra 

gällande varje påföljd. Det måste då fastställas vilka verkningar reciprocitetssubjektets 

passivitet ska få, alltså då passiviteten ansetts oförenlig även med den inskränkta 

lojalitetsplikt som följt av det initiala lojalitetsbrottet. I den bedömningen bör motiven 

bakom den åsidosatta lojalitetsplikten och nackdelarna detta medfört för reciprocitets-

subjektet tillmätas betydelse. Det anförs dels att passiviteten kan medföra att rätten till 

hävning och avhjälpande förverkas men att rätten till skadestånd alltjämt kan bestå, dels att 

                                                 

494 Almén (1960) s 362. 
495 Almén (1960) s 362. 
496 T 1451-17 p 18 jämförd med p 19. 
497 T 1451-17 p 19. 
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det i fråga om skadestånd kan innebära att rätten till skadestånd inte förverkas utan enbart 

inskränks och istället reduceras i förhållande till den skada som lojalitetssubjektet lidit.  

 Fallet är av synnerligen stor vikt för framställan. En aspekt som är av särskild 

betydelse är att HD för första gången med tydlighet argumenterar utifrån reciprocitet, även 

om det skedde utan den mer lämpliga vokabulär som här begagnas.  De slutsatser som kan 

dras mot bakgrund av det anförda är: (i) HD formulerar såväl sin frågeställning som sina 

domskäl utifrån att det föreligger lojalitetsreciprocitet,498 (ii) lojalitetsreciprociteten får 

betydelse både för frågan om det föreligger en meddelandeskyldighet och i vilken utsträckning 

den begränsas av lojalitetsbrottet, (iii) de omständigheter som är avgörande för 

bedömningen är dels hänförliga till skuldgraden hos lojalitetssubjektet (jfr: ”arten och 

graden av illojalitet”),499 dels hänförliga till om det går att undvika onödig värdeförstöring 

(jfr: ”åtgärda eller minska de negativa verkningarna” och ”beaktansvärd nackdel”), dels (iv) 

att parten som utsätts för ett lojalitetsbrott bör ha väl tilltagen tid att överväga sina 

handlingsalternativ,500 och slutligen (v) att även om reciprocitetsverkan inte medför att 

lojalitetsplikten inskränks i sådan grad att ett visst handlande tillåts (passiviteten) kan det 

lojalitetsbrott som medfört reciprocitetsverkan alltjämt medföra att vissa påföljder alltjämt 

kan göras gällande. 

En avslutande synpunkt är att HD genomgående resonerar i termer av illojalitet. Det är möjligt att det 

endast är fråga om en annan terminologi med samma innehåll, däremot är det också möjligt att HD 

avser ett brott mot en lojalitetsstandard som är högre än i vart fall den lägsta lojalitetsstandard som 

utgör ett lojalitetsbrott.501 Av detta skäl kan slutsatserna som dragits av fallet med säkerhet anses 

gälla för lojalitetsbrott av normalgraden och allvarligare, som naturligt betecknas illojala. För mindre 

allvarliga lojalitetsbrott bör viss försiktighet iakttas avseende slutsatserna. Det finns dock ett 

argument som talar i motsatt riktning och det är att hänsyn ska tas till arten och graden av 

lojalitetsbrottet. Därigenom finns det möjlighet att ta erforderlig hänsyn till hur allvarligt, eller 

lindrigt, lojalitetsbrottet är. 

 
6.2.3 Avgörande faktorer för beständigheten hos lojalitetsförpliktelserna 

Det är av stort intresse att avgöra orsaken till att lojalitetsreciprocitet inte kan förekomma 

inom bl.a. vård- och skadebegränsningsplikten men tvärtom är påtaglig avseende 

upplysnings- och informationsplikten.502 Motivet bakom att lojalitetsreciprocitet inte kan 

                                                 

498 Domstolen använder förvisso inte uttryckligen begreppet reciprocitet men råder det inget tvivel om att det är samma 
frågeställning som behandlas, jfr särskilt HD:s formulering av rättsfrågan: ”vilken betydelse som bör tillmätas säljarens 
illojalitet, när det gäller kraven på att köparen ska handla lojalt.”, T 1451-17 p 16 m 3. 
499 Se även (nedan) avsnitt 6.4.3.2. 
500 Det finns ytterligare stöd för samma hållning eftersom en tilltagen tidsfrist, om än inte väl tilltagen, gäller även 
avseende skadebegränsningsplikten för den skadelidande, se prop. 1988/89:76 s 206. 
501 Jfr (ovan) avsnitt 1.3, vid not 11. Se även Nazaraian (2007) s 196: där det framhålls att domstolar med illojalitet kan 
tänkas avse lojalitetsbrott av normalgraden eller allvarligare, men inte med säkerhet ringa sådana.  
502 Se (ovan) avsnitt 6.2.1 jfrt med 6.2.2. 
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förekomma för de beständiga lojalitetsförpliktelserna är att de är konstruerade att gälla 

trots, eller i vart fall oberoende, av ett lojalitetsbrott.503 En fullständig analys kräver 

emellertid att det därtill beaktas vilka de bakomliggande skälen är för en sådan utformning. 

Det är sannolikt att utformningen beror på intresset av att undvika onödig värdeförstöring 

eftersom vård- och skadebegränsningsplikten i större utsträckning än andra förpliktelser 

grundar sig på det intresset, som då skulle göra sig gällande med sådan styrka att det 

utesluter reciprocitet.504 Det är inte möjligt att hävda att lojalitetsreciprocitet utesluts för 

dessa förpliktelser enbart p.g.a. intresset av att undvika onödig värdeförstöring. Det borde 

däremot, avseende alla lojalitetsförpliktelser, mot bakgrund av det anförda finnas grund för 

att hävda att risken för onödig värdeförstöring är ett förhållande av stor vikt i avgörandet 

av om och hur långtgående lojalitetsreciprocitet som kan inträda. 

 En av slutsatserna som dragits ovan, p. iii, måste betraktas som den mest centrala: 

alltså att skuldgraden hos lojalitetssubjektet (arten och graden av illojalitet) och intresset av 

att undvika värdeförstöring är avgörande för reciprocitetsfrågan.505 En följd av det är att 

(lojalitetssubjektets) möjlighet att själv undvika värdeförstöring, om den aktuella plikten 

eftersätts, är av stor betydelse.506 Den avgörande betydelsen av värdeförstöringsaspekten 

har också stöd i det förda resonemanget om det bakomliggande skälet till att vissa 

lojalitetsförpliktelser är beständiga,507 och har stöd i förklaringsmodellen: det finns inte fog 

att förvänta sig att reciprocitetssubjektet, trots lojalitetsbrottet, agerar på ett sätt som 

medför omfattande värdeförstöring.508 Den subjektiva skulden tillmäts betydelse för 

reciprocitet i vissa avtalsförhållanden,509 och det finns starkt stöd för dess betydelse i den 

förklaringsmodell som ligger bakom lojalitetsplikten.510 

 Dessa två förhållanden får, avseende alla obeständiga lojalitetsförpliktelser, 

betraktas som avgörande för om lojalitetsreciprocitet kan tillåtas. Lojalitetsreciprocitet kan 

således tillåtas om arten och graden av lojalitetsbrottet talar för det och det samtidigt inte 

medför alltför omfattande onödig värdeförstöring.  

 

                                                 

503 Se (ovan) avsnitt 6.2.1. 
504 Se (ovan) avsnitt 6.2 och (nedan) avsnitt 6.4.4. 
505 Se (strax ovan) avsnitt 6.2.2.  
506 Se även Nazarian (2007) s 280: där det framhålls att lojalitetssubjektets möjlighet till kontroll är avgörande för om 
medkontrahenten är skyldig att iaktta dennes intressen.  
507 Se även (ovan) avsnitt 6.2.1. 
508 Jfr (ovan) avsnitt 2.6.  
509 Se (ovan) avsnitt 5.2.2 (mellanmansförhållanden), 5.3.2 (samriskavtal), och 5.4.2 (försäkringsförhållanden). Se även 
(nedan) avsnitt 6.4.3.2 om dess betydelse för lojalitetsreciprocitet i allmänhet.  
510 Jfr (ovan) avsnitt 2.6 och (nedan) avsnitt 6.4.3.2.  
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6.3 Bedömningsgrunder för lojalitetsreciprocitet 

6.3.1 Skäl för lojalitetsreciprocitet 

Lojalitetsreciprocitetens betydelse och omfattning är inte sällan svår att fastställa eftersom 

det ofta saknas ledning i auktoritativa rättskällor och att det därtill ofta finns argument som 

talar både för och emot reciprocitetsverkan. För att kunna väga argumenten mot varandra 

måste en utgångspunkt tas i de skäl som motiverar lojalitetsreciprocitet. Det övergripande 

skälet bakom lojalitetsplikten, och således även bakom lojalitetsreciprocitet, är kommutativ 

rättvisa som innebär en avtalsbalans eller ett ekonomiskt jämviktsläge.511 Därtill finns tre 

reciprocitetsspecifika skäl: effektivitets-, rättvise- samt efterlevnadsskäl.512 Effektivitetsskäl 

avser att det är ett effektivt sätt att konstruera rättsordningen att låta medkontrahentens 

bristande lojalitet inskränka partens lojalitetsplikt.513 Rättviseskäl avser att reciprocitetsverkan 

medför en rättvisa mellan parterna, i meningen att den part som råkat ut för lojalitetsbrottet 

inte tvingas vara lojal mot medkontrahenten.514 Skälet är starkt beroende av det klander 

som åligger den part som handlat lojalitetsstridigt. Vid ett tydligt klandervärt handlande 

(grovt oaktsamt eller uppsåtligt) finns det större anledning att, av rättviseskäl, låta 

reciprocitetsverkan inträda och vice versa. Efterlevnadsskäl innebär att parterna i 

avtalsförhållandet genom att själva riskera att behandlas med lägre lojalitet får ett ytterligare 

incitament att själva iaktta den lojalitetsstandard som råder mellan parterna.515  

 De anförda skälen är alltså motiven till att lojalitetsplikter kan betraktas som 

reciproka,516 och följaktligen är reciprocitetsverkan beroende av med vilken styrka nämnda 

skäl gör sig gällande. Eftersom lojalitetsreciprociteten, i likhet med lojalitetsplikten, är 

beroende av omständigheterna i det enskilda fallet,517 kan reciprociteten inte fastställas på 

förhand. Det går däremot att fastställa ramarna för bedömningen, vilka förhållanden som 

är beaktansvärda och hur reciprociteten ska fastställas. Detta kommer ske i det följande.518  

 
6.3.2 Fastställande av lojalitetsreciprocitet utifrån befogad tillit  

Förklaringsgrunden ”befogad tillit” är, som nämnts, ett ändamålsenligt sätt att konstruera 

lojalitetsplikten.519 Lojalitetsreciprocitet är inte väsensskild från lojalitetsplikten, utan utgör 

tvärtom en del av densamma: nämligen att fastställa lojalitetsplikten vid en tidpunkt då en 

ytterligare beaktansvärd omständighet, lojalitetsbrottet, föreligger. Det saknas skäl för att 

den presenterade förklaringsmodellen inte skulle fungera p.g.a. ett förevarande 

                                                 

511 Munukka (2007) s 506 f. Se Hellner (2001) s 52-54 om den närmare innebörden av kommutativ rättvisa.  
512 Munukka (2007) s 480.  
513 Munukka (2007) s 480. 
514 Munukka (2007) s 480. 
515 Munukka (2007) s 480. 
516 Munukka (2007) s 480.  
517 Jfr (ovan) avsnitt 2.6 jfrt med (nedan) avsnitt 6.3.2. 
518 I avsnitt 6.3-6.4. 
519 Se (ovan) avsnitt 2.6. 
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lojalitetsbrott, tvärtom har den dynamiska utformningen av rekvisitet fördelen att alla 

förhållanden som påverkar vad som med fog kan förväntas av lojalitetssubjektet i fråga om 

lojalt handlande kan beaktas. Följaktligen grundas lojalitetsreciprocitet på samma 

förklaringsgrund: befogad tillit. Frågeställningen blir hur reciprocitetssubjektet med fog kan 

förutsättas handla gentemot lojalitetssubjektet (som handlat lojalitetsstridigt).  

 
6.3.3 En yttersta gräns varefter lojalitetsreciprocitet måste tillmätas betydelse 

Det har redogjorts för hur långt lojalitetsplikten kan sträcka sig, den yttersta gränsen för en 

plikt.520 Eftersom det aldrig kan åläggas reciprocitetssubjektet en lojalitetsplikt som faller 

utanför den gränsen måste lojalitetsreciprocitet inträda om plikten annars skulle falla 

utanför.521 Om lojalitetssubjektet agerat lojalitetsstridigt och en fortsatt lojalitetsplikt för 

reciprocitetssubjektet skulle falla utanför denna yttre gräns måste alltså plikten begränsas. 

Utgångspunkten är således att reciprocitetsverkan måste inträda, det kan dock i 

undantagsfall istället inträda annan lojalitetsbrottsverkan.522 

 Reciprocitetsverkan är således nödvändigt om: plikten annars vore oskälig enligt 

AvtL 36 §, om det egenintresse som annars eftersätts medför att plikten är extraordinärt 

betungande och, sannolikt, om det vore grovt oaktsamt av lojalitetssubjektet att inte själv 

iaktta sina egna intressen.523 Det sistnämnda kan tänkas få särskild betydelse för 

lojalitetsreciprocitetssituationer. Eftersom det är närliggande att, då lojalitetssubjektet 

begått ett lojalitetsbrott, förutsätta att denne då i större utsträckning är oaktsam om han 

handlar utifrån att reciprocitetssubjektet, som den förre behandlat lojalitetsstridigt, ska 

iaktta hans intressen. Argumentets betydelse begränsas dock till att avse förhållanden inom 

lojalitetssubjektets kontrollsfär eftersom det aldrig kan vara oaktsamt att inte iaktta ett 

intresse som inte kan iakttas. Följaktligen är det sannolikt att lojalitetsplikten vid 

reciprocitet i större utsträckning består då det faller inom reciprocitetssubjektet 

kontrollsfär.524 

 Den yttersta gränsen för lojalitetsplikten aktualiseras, eller överskrids, oftare vid 

lojalitetsreciprocitet. Det följer av att lojalitetssubjektets lojalitetsbrott medför att den 

ömsesidiga lojalitetsplikten, som normalt föreligger, tangerar en ensidig lojalitetsplikt om 

plikten alltjämt består för reciprocitetssubjektet. De skyldigheter som ryms inom en ensidig 

lojalitetsplikt blir av naturliga skäl mycket mer betungande än de som ryms inom en 

                                                 

520 Se (ovan) avsnitt 2.3. 
521 Ett sådant sätt att tillmäta ett institut betydelse, alltså att begränsa en förpliktelse med hänsyn till att det annars skulle 
falla utanför en yttersta gräns där det är alltför betungande med en förpliktelse, har stöd i NJA 1994 s 359: där jämkningen 
sannolikt motiverades av att offergränsen annars skulle ha överskridits, se mer om detta (ovan) avsnitt 2.3, vid  not 98. 
522 Se (nedan) avsnitt 6.4.2: där ”annan lojalitetsbrottsverkan” behandlas.  
523 Se (ovan) avsnitt 2.3. 
524 Argumentationen stämmer därtill väl överens med slutsatsen kring betydelse av onödig värdeförstöring eftersom en 
sådan i högsta grad vore hotad om en lojalitetsplikt upphör för ett förhållande som ligger utom lojalitetssubjektets 
kontrollsfär eftersom det då inte finns någon part som begränsar värdeförstöringen, se (nedan) avsnitt 6.4.4. 
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ömsesidig lojalitetsplikt.525 De egna intressen som kan åsidosättas för att tillvarata 

medkontrahentens intresse måste under sådana förhållanden vara än mindre, därmed finns 

det anledning att vid medkontrahentens lojalitetsbrott särskilt uppmärksamma 

lojalitetssubjektets rätt att i första hand tillvarata sina egna intressen.526 Det måste dock 

uppmärksammas att det ofta finns en möjlighet för reciprocitetssubjektet att handla lojalt 

utan att det är till någon betydande egen nackdel. I en sådan situation, då det närmast är 

graden av skuld hos medkontrahenten som skulle motivera reciprocitet, kan det i regel inte 

anses falla utanför gränsen och således inte av nödvändighet527 medföra reciprocitetsverkan.  

 
6.3.4 Lojalitetsreciprocitetens uttryck och rättsliga betydelse  

Reciprocitet innebär utanför civilrätten ofta att en förpliktelse bortfaller i sin helhet,528 så är 

däremot sällan fallet inom avtalsrätten. Det finns stöd för att reciprocitetsverkan i regel 

medför att lojalitetsplikten inskränks och inte bortfaller.529 Det råder däremot ingen tvekan 

om att lojalitetsreciprocitet också kan medföra att lojalitetsplikten bortfaller i sin helhet.530  

 Det finns många exempel på när lojalitetsreciprociteten endast inskränkt 

lojalitetsplikten. Visst stöd för att en lojalitetsplikt alltjämt kan föreligga trots ena partens 

lojalitetsbrott är att vissa lojalitetsförpliktelser (primärt vård- och skadebegränsnings-

plikten), som ju utgör en del av lojalitetsplikten,531 är utformade att gälla just i situationer då 

en part inte uppfyllt sin lojalitetsplikt.532 Vidare kan lojalitetsreciprocitet medföra ett 

utvidgat eller begränsat ersättningsansvar.533 Det finns flera fall där ett brott mot 

informationsplikten medför att reciprocitetssubjektet i sin tur får en inskränkt 

informationsplikt.534 

 Lojalitetsreciprocitet kan eventuellt, genom ett beaktande av helhetssituationen, 

också få betydelse för möjligheten att åberopa AvtL:s ogiltighetsregler. Det tidigare nämnda 

finska fallet, HD 1997:67 (om samriskavtal), måste anses ge uttryck för det. HD tillämpade 

inte någon ogiltighetsbestämmelse trots att förutsättningarna tycks föreligga.535 Utgången i 

fallet kan svårligen tolkas som något annat än reciprocitetsverkan eftersom det är så tydligt 

                                                 

525 Votinius (2004) s 250 f.  
526 Jfr (ovan) avsnitt 2.1 och 2.3. 
527 Notera dock att det därmed inte är sagt att reciprocitetsverkan inte inträder.  
528 Se (ovan) not 302. 
529 T 1451-17; NJA 2007 s 909; NJA 1990 s 745: där lojalitetsplikten inte upphörde utan inskränktes vid 
medkontrahentens lojalitetsbrott; NJA 1962 s 359: där fristen för giltig reklamation sträcktes ut. 
530 Se T 1451-17 där HD uttalar att det dels ”övergripande bör prövas ifall en underrättelse med hänsyn till 
omständigheterna framstår som näraliggande och naturlig” (p 18), dels ”när en meddelandeskyldighet föreligger” (p 19). 
Uttalandena kan inte tolkas på annat sätt än att reciprociteten kan medföra att meddelandeplikten bortfaller i sin helhet. 
531 Jfr (ovan) avsnitt 2.4.  
532 Jfr (ovan) avsnitt 6.2.1. 
533 Jfr (ovan) avsnitt 5.4.2: där det är tydligt att det är den reciprocitetsverkan som förekommer inom 
företagsförsäkringsförhållanden. 
534 Se (ovan) avsnitt 5.4.2 (vid franchiseförhållanden) och 5.4.2 (vid företagsförsäkringsförhållanden). Se även (nedan) 
avsnitt 6.5 (vid anställningsförhållanden).  
535 Jfr (ovan) avsnitt 5.3.2. 
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att ogiltighet skulle inträda om det inte vore för lojalitetsbrottet.536 Fallet måste således 

anses innebära att lojalitetsreciprociteten starkt begränsar möjligheten att ogiltigförklara en 

rättshandling enligt AvtL. Det finns däremot anledning att behandla fallet med försiktighet 

eftersom det härrör från den finska rättsordningen och det ur lojalitetsplikthänseende 

alltjämt får anses finnas vissa skillnader mellan rättsordningarna.  

 Även om lojalitetsreciprocitet har samma förklaringsgrund som lojalitetsplikten är 

det möjligt att deras rättsliga betydelse i viss utsträckning skiljer sig åt. Det har anförts att 

ett lojalitetsbrott kan leda till en ökad benägenhet att göra en strikt ordalydelsetolkning av 

avtalet till nackdel för parten som begått lojalitetsbrottet.537 Mot bakgrund av att den 

gemensamma partsuppfattningen och avtalets ordalydelse utgör en utgångspunkt vid 

avtalstolkning,538 finns det dock begränsade möjligheter att beakta lojalitetsreciprocitet vid 

avtalstolkning. Den möjligheten finns dock först om det inte går att fastställa en gemensam 

partsavsikt och ordalydelsen ger utrymme för olika tolkningar eftersom det är först då som 

andra tolkningsdata kan beaktas, såsom ena partens lojalitetsbrott.539 Det föreligger således 

en viss skillnad bestående i att lojalitetsplikten borde få större betydelse vid avtalstolkning 

än lojalitetsreciprocitet.540 Den lojalitetsplikt som, beaktat reciprociteten, föreligger har 

däremot självklart samma funktion som lojalitetsplikten då ett lojalitetsbrott inte 

föreligger.541 

 
6.3.5 Upplysningsskyldighet avseende den lägre lojalitetsstandarden 

En intressant frågeställning är om reciprocitetssubjektet måste informera lojalitetssubjektet 

om den sänkta lojalitetsstandard som lojalitetsreciprociteten medfört. Åvilar det m.a.o. 

reciprocitetssubjektet en förpliktelse att informera sin medkontrahent om att den 

lojalitetsstandard som dittills förelegat inte framgent kommer att gälla. 

 Det argument som talar för en sådan plikt är i första hand att risken för onödig 

värdeförstöring därigenom minskar markant eftersom upplysningen dels medför att 

lojalitetssubjektet blir uppmärksam på att denne i högre utsträckning måste se efter sina 

egna intressen, dels medför att möjligheten till aktiva åtgärder som minskar värdeförstöring 

ökar. Mot bakgrund av den betydelse som det intresset har är argumentet av viss vikt.542 I 

motsatt riktning talar däremot att de förhållanden som föranlett reciprociteten, alltså 

                                                 

536 Se även Sisula-Tulokas (2005) s 324-328: som är av samma uppfattning.   
537 Munukka (2007) s 481 med hänvisningar. 
538 Ramberg och Ramberg (2016) s 161-188; Adlercreutz och Gorton (2010) s 54-75; Lehrberg (2016) s 77-178; 
NJA 2014 s 960 p 20. 
539 Ramberg och Ramberg (2016) s 161-188; Adlercreutz och Gorton (2010) s 54-75; Lehrberg (2016) s 77-178; 
NJA 2014 s 960 p 20. 
540 Se särskilt NJA 2005 s 142 där lojalitetsplikten tycks ha tillmäts avgörande betydelse för avtalstolkningen på ett sätt 
som ett lojalitetsbrott knappast kan få. 
541 Om den funktionen, se (ovan) avsnitt 2.5.  
542 Jfr (ovan) avsnitt 6.2.2-6.2.3 och (nedan) avsnitt 6.4.4.  
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lojalitetsbrottet, härrör från lojalitetssubjektet. Det kan därför framstå som omotiverat att 

lojalitetssubjektet skulle ha en rätt att bli informerad om den lägre lojalitetstandarden som 

denne är upphov till. 

 Det kan vara av betydelse, för bedömningen av om en sådan skyldighet föreligger, 

om lojalitetsbrottet skett uppsåtligen eller av vårdslöshet. Vid lojalitetsbrott som skett 

uppsåtligen har lojalitetssubjektet insett eller bort inse att lojalitetsstandarden sänkts och en 

upplysningsskyldighet kan knappast föreligga. Om lojalitetbrottet däremot skett av 

oaktsamhet är det inte säkert att lojalitetssubjektet insett eller bort inse att en lägre 

lojalitetsplikt inträder och då finns i vart fall ett större behov av en upplysningsskyldighet. 

Det måste samtidigt beaktas att den onödiga värdeförstöring som riskeras vid oaktsamhet 

är betydligt mindre eftersom reciprociteten då inte är lika omfattande.543 Slutligen måste 

beaktas att lojalitetsreciprocitet får betydelse på så många sätt och i så varierande 

utsträckning att det skulle innebära stora praktiska problem att ställa krav på en sådan 

upplysning.  

 Vidare har det inte i något fall, som ger tydligt uttryck för reciprocitet, ålagts en 

sådan skyldighet.544 Det har inte heller anförts i anslutning till andra reciprocitetsuttryck.545 

Det kan möjligen anses ge visst stöd för att en sådan plikt inte föreligger. Ett sådant 

resonemang bygger dock på en motsatsvis tolkning av fallen och därför är stödet svagt. 

Följaktligen går det inte att dra slutsatsen att det aldrig kan föreligga en 

upplysningsskyldighet, däremot går det att slå fast att det finns många situationer där 

lojalitetsreciprocitet förelegat utan en medföljande upplysningsskyldighet.  

 Vid en sammanvägning av argumenten förefaller det inte finnas skäl att vid 

lojalitetsreciprocitet även ålägga en upplysningsplikt avseende den lägre lojalitetsstandarden.  

 

6.4 Förhållanden av särskild betydelse för lojalitetsreciprocitet 

6.4.1 Nödvändiga förutsättningar för lojalitetsreciprocitet 

Inledningsvis är det nödvändigt att upprepa att de tidigare behandlade nödvändiga 

förutsättningarna för lojalitetsreciprocitet måste föreligga, alltså: dels att det föreligger ett 

lojalitetsbrott, dels att lojalitetsplikten är ömsesidig.546 

 En ytterligare förutsättning är, som huvudregel, att ingen direkt berörd tredje 

avtalspart drabbas av reciprocitetsverkan.547 Förhållandet är primärt hänförligt till 

samarbetsförhållanden där frånvaron av lojalitetsreciprocitet med största sannolikhet beror 

på att det skulle drabba en tredje part som inte begått ett lojalitetsbrott. Det finns inga 

                                                 

543 Jfr (ovan) avsnitt 6.3.7 och 6.2, särskilt 6.2.3. 
544 Bl.a. T 1451-17; HD 1997:67. 
545 Prop. 1990/91:63 s 104-106. 
546 Se (ovan) avsnitt 4.2.  
547 Jfr (ovan) avsnitt 5.3.3.   



75 
 

avgörande skillnader i övrigt utan i likhet med övriga studerade kontraktstyper är 

lojalitetsplikten erkänd, långtgående och ömsesidig. Det förefaller således inte finnas något 

annat förhållande som motiverar ett frånkännande av reciprocitet. En sådan förutsättning 

stämmer därtill överens med förklaringsgrunden. En tredje bolagsman kan knappast ha fog 

att förvänta sig en lägre lojalitetsstandard från en annan bolagsman (reciprocitetssubjektet) 

enbart p.g.a. att en första bolagsman (lojalitetssubjektet) handlat lojalitetsstridigt. Mot 

bakgrund av det anförda är det sannolikt att det överhuvudtaget inte kan erkännas någon 

lojalitetsreciprocitet om den drabbar en annan avtalspart än lojalitetssubjektet. Det kan 

diskuteras om ett undantag gäller ifall lojalitetsreciprociteten i princip endast träffar 

lojalitetssubjektet.548 

 
6.4.2 Annan lojalitetsbrottsverkan – som inskränker skälen för reciprocitet 

6.4.2.1 Lojalitetsbrottsverkans betydelse för påföljdsbestämningen 

Det är av intresse att studera om ett lojalitetsbrott kan beaktas på andra sätt än genom 

lojalitetsreciprocitet. Om ett lojalitetsbrott beaktas på ett alternativt sätt blir skälen inte lika 

starka för reciprocitet och kan medföra att lojalitetsreciprocitet inte inträder.549 Det är 

primärt rättvise- och efterlevnadsskälet som påverkas. Den förra till följd av att den 

alternativa metoden att tillmäta lojalitetsbrottet betydelse kan skapa effekter som gör att det 

framstår som rättvist, den senare till följd av att det därigenom skapas andra incitament att 

efterleva lojalitetsplikten.550 Följaktligen kan annan lojalitetsbrottverkan medföra att skälen 

för reciprocitet blir så svaga att det inte inträder eller att reciprociteten inte blir lika 

omfattande.  

 Lojalitetsplikten kan ha inverkan på påföljdsbestämningen, det är särskilt tydligt i 

fråga om ideellt skadestånd men har betydelse även för om en upphörandepåföljd, såsom 

hävning, ska utgå.551 Avseende upphörandepåföljder är det tydligt att ett särskilt allvarligt 

lojalitetsbrott påverkar om påföljden, t.ex. hävning, kan inträda.552 Vid ideellt skadestånd 

påverkar graden av bristande lojalitet ersättningen, men vid andra penningpåföljder borde 

ett beaktande av ett lojalitetsbrott inte vara möjligt.553  

I ett fall, RH 2001:77, har dock ett lojalitetsbrott tillåtits påverka en annan penningpåföljd. Det var 

där fråga om ett brott mot en lojalitetsförpliktelse, omsorgsplikten, och det tilläts få inverka på hur 

stort prisavdrag som skulle utgå. Det har dock riktats skarp kritik mot domen i doktrinen där det 

                                                 

548 Se (ovan) avsnitt 5.3.3. 
549 Se (ovan) avsnitt 5.2.2: där det är tydligt att en sådan verkan erkänts i förarbetena inom handelsagenturavtal där mindre 
och enstaka lojalitetsbrott i form av försäljning inom agentens ensamområde endast tillmäts betydelse genom att 
lojalitetssubjektet (huvudmannen) åläggs att betala provision. Se även (ovan) avsnitt 5.4.2: där det framgår att 
försäkringsgivarens brott mot sin informationsplikt i första hand borde medföra ett vidgat försäkringsansvar.  
550 Jfr (ovan) avsnitt 6.3.1. 
551 Munukka (2007) s 484. 
552 Munukka (2007) s 484 f; Nyström (2010) s 146. Se även (nedan) avsnitt 6.4.3. 
553 Munukka (2007) s 484. 
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förfäktas att prisavdragets ändamål och konstruktion utesluter en sådan tillämpning.554 Kritiken 

grundar sig på att prisavdrag är konstruerat att ersätta den skillnad som föreligger mellan det 

bristfälliga slutresultatet som presteras och vad som med fog gått att förvänta sig. Eftersom ett 

lojalitetsbrott inte medför att värdet av slutprodukten är lägre får således kritiken betraktas som väl 

underbyggd. Slutsatsen blir att det avseende penningpåföljder endast är vid ideellt skadestånd som 

ett lojalitetsbrott kan beaktas. 

6.4.2.2 Lojalitetsbrottets negativa relevans 

Det finns ett flertal tydliga exempel på fall där en parts lojalitetsbrott medfört att denne inte 

har möjlighet att göra samma rättigheter gällande och därigenom inskränks således 

medkontrahentens motstående skyldighet.  

 Ett lojalitetsbrott kan för det första resultera i en förlorad kvittningsrätt hos 

kvittningsborgenären. Kvittningsrätten gick förlorad i NJA 1995 s 356 där HD angav: ”Om 

ett kontraktsbrott leder till att det uppkommer en situation där kvittningen enligt vanliga 

regler skulle vara tillåten […] bör följaktligen kontraktsbrottet medföra, att tvungen 

kvittning likväl inte kan genomföras”. Då kontraktsbrottet bestod av ett lojalitetsbrott är 

det tydligt att det är ur lojalitetsbrottet som denna rätt kan gå förlorad. I doktrinen har 

också fallet betraktats som ett uttryck för just lojalitetsbrottsverkan.555  

 En annan lojalitetsbrottsverkan kan vara att möjligheten till jämkning begränsas. 

Jämkningsbestämmelsen i SkL 6:2 uppbärs av skälighetsprincipen,556 det finns däremot 

starka skäl för att anse att lojalitetsbrott också är en beaktansvärd faktor vid 

skälighetsbetingad jämkning.557 Det är närliggande att låta ett lojalitetsbrott, av den 

skadevållande, påverka bedömningen av vad som utgör ett skäligt skadestånd. Det har 

också framförts att det är rimligt att benägenhet till jämkning avtar i förhållande till hur 

allvarligt lojalitetsbrott det är fråga om.558 Det måste dock framhållas att det i princip endast 

är vid uppsåtligt lojalitetsbrott, som dessutom utgjort förmögenhetsbrott, som domstolarna 

har avstått jämkning.559 Om ett lojalitetsbrott kan tillmätas betydelse vid tillämpning av SkL 

6 § st 2 borde det även kunna få betydelse vid andra skälighetsbaserade jämkningsregler, 

t.ex. 70 § KöpL.560 Reciprocitetsverkan inom ramen för köplagen är särskilt intressant 

eftersom lagens grundsatser i viss utsträckning är vägledande för samtliga relationer mellan 

                                                 

554 Munukka (2007) s 484 not 152.  
555 Se även Munukka (2007) s 485.  
556 Munukka (2007) s 486. 
557 Munukka (2007) s 486. 
558 Se bl.a. AD 2004 nr 21: där en skadevållande arbetstagare som begått ett förmögenhetsbrott inte erhöll jämkning trots 
ett skadeståndsbelopp om drygt 46 miljoner kronor. Se även Munukka (2007) s 486. 
559 AD 2004 nr 21; NJA 2013 s 966. Jfr dock Bengtsson & Strömbäck (2014) s 419 f: där det framhålls att det i 
undantagsfall erkänts jämkning trots uppsåtligt brott men att utrymmet för det är mycket begränsat och i princip endast 
kan ske om motsatsen skulle äventyra skadevållarens återanpassning. 
560 Munukka (2007) s 486.  
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formellt jämställda parter.561 Det är något mer oklart vad som gäller i fråga om jämkning 

enligt 36 § m.h.t. den starka inriktningen på just oskäligheten hos ett avtalsvillkor.562  

 Sammanfattningsvis kan ett lojalitetsbrott alltså medföra annan lojalitetsbrotts-

verkan genom att äga negativ relevans, varigenom vissa rättigheter utesluts som annars skulle 

föreligga, bl.a. möjligheten till jämkning och kvittning. Därtill kan annan lojalitetsbrotts-

verkan även inträda till följd av att det påverkar kontraktsbrottspåföljden (t.ex. hävnings- 

eller skadeståndsfrågan). Oavsett vilken annan lojalitetsbrottsverkan som inträder medför 

en sådan att skälen för lojalitetsreciprocitet blir svagare, vilket innebär att utrymmet för 

lojalitetsreciprocitet begränsas.563 

 
6.4.3 Betydelsen av hur allvarligt lojalitetsbrottet är 

6.4.3.1 Inledning 

Det borde finnas anledning att både erkänna och tillåta en mer långtgående lojalitets-

reciprocitet ju allvarligare lojalitetsbrottet är. Det ligger i linje med förklaringsgrunden: om 

lojalitetssubjektets lojalitetsbrott är allvarligt finns inte fog att förvänta sig lika lojalt 

handlande från reciprocitetssubjektet som vid ett mindre allvarligt lojalitetsbrott. Den 

hänsyn HD, vid lojalitetsreciprocitet, tagit till arten och graden av lojalitetsbrottet ger starkt 

stöd för att det är av central betydelse.564 Det finns primärt två faktorer som avgör hur 

allvarligt ett lojalitetsbrott är dels vilken subjektiv skuld som föranlett brottet, dels hur 

långtgående den lojalitetsplikt som inte efterlevs är. 

 
6.4.3.2 Betydelse av den subjektiva skulden 

Graden av skuld hos parten som begår ett lojalitetsbrott är av stor betydelse för vilken 

reciprocitetsverkan som kan erkännas, om lojalitetssubjektet uppsåtligen handlat 

lojalitetsstridigt finns det starkare skäl för reciprocitet än om detsamma skett av 

oaktsamhet.565 Orsaken till denna skillnad är att det lojala handlande som med fog kan 

förväntas att reciprocitetssubjektet iakttar gentemot lojalitetssubjektet som handlat 

lojalitetsstridigt med avsikt är betydligt mindre långtgående än vad som vore fallet om det 

sker av oaktsamhet. Motivet att medkontrahentens skuld bör beaktas stämmer också väl 

överens med flera av de skäl som talar för reciprocitet, såväl efterlevnads- som 

rättviseskälet gör sig därigenom starkare gällande.566 I reciprocitetsfallet finns relativt starkt 

stöd för att skuldgraden kan ha betydelse, där framhålls att lojalitetsreciprocitet, både 

                                                 

561 Se (ovan) not 273. 
562 Se NJA 1989 s 614: där situationen som helhet måste betraktas som oskälig men just avtalsvillkoret i sig inte var det 
och därmed ansåg HD att jämkning ej kunde ske.  
563 Se (ovan) avsnitt 6.3.1. 
564 T 1451-17 p 18-19. Se även (ovan) avsnitt 6.2.2. 
565 Jfr (ovan) avsnitt 6.3.1 och (ovan) avsnitt 6.2.2-6.2.3. Se även (ovan) avsnitt 5.2.3: där skuldgradens tillmäts betydelse 
inom franchiseförhållanden. 
566 Jfr (ovan) avsnitt 6.3.1. 
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fullständig och partiell, är beroende av arten och graden av lojalitetsbrottet.567 Fallet berör 

visserligen lojalitetsreciprocitet för en lojalitetsförpliktelse men den principiella utgångs-

punkten, vilka faktorer som är avgörande för reciprocitet, kan knappast skilja sig åt inom 

lojalitetsplikten. Den subjektiva skulden lyfts också ofta fram som en faktor av stor 

betydelse för följderna av ett lojalitetsbrott.568 Vid större subjektiv skuld inträder 

följaktligen dels fullständig lojalitetsreciprocitet i större utsträckning, dels blir den partiella 

reciprociteten mer långtgående, och vice versa.  

 
6.4.3.3 Betydelsen av hur långtgående lojalitetssubjektets lojalitetsplikt är 

Ett andra förhållande av betydelse för hur allvarligt lojalitetssubjektets lojalitetsbrott är hur 

långtgående lojalitetsplikt som åsidosatts. Det finns primärt två belägg för att det är av 

betydelse: dels att det är den utmärkande omständigheten i samriskavtalsfallet, HD 1997:67, 

där det förekom en mycket långtgående lojalitetsreciprocitet.569 Dels måste det följa av 

HD:s formulering i T 1451-17 där det avgörande för reciprociteten formulerades som 

”arten och graden av illojalite[ten]”.570 Eftersom arten och graden av illojaliteten i stor 

utsträckning är beroende av hur långtgående den plikt som brutits är, följer indirekt av 

uttalandet att det måste beaktas och därtill är av stor vikt.  

 Visst stöd torde även stå att finna i att lojalitetsreciprocitet inte kan erkännas i 

samma omfattning om föremålet som inte skyddas, till följd av reciprociteten, endast är 

inom reciprocitetssubjektets kontrollsfär.571 Om det endast är inom den ene partens 

kontrollsfär föreligger nämligen en betydligt starkare lojalitetsplikt.572  

 
6.4.3.4 Betydelsen av om lojalitetssubjektet har en överordnad ställning 

I mellanmansförhållanden föreligger en mer långtgående lojalitetsplikt för mellanmannen 

och likväl föreligger lojalitetsreciprocitet endast vid huvudmannens lojalitetsbrott.573 Det 

talar det för att det är just huvudmannens överordnade ställning som är avgörande för att 

tillåta reciprocitetsverkan. Förhållandet kan beskrivas som att det till följd av 

mellanmannens stora behov av information kombinerat med huvudmannens överlägsna 

ställning är ett lojalitetsbrott att betrakta som allvarligare. Det finns då större anledning att 

därefter inte förvänta sig ett lika lojalt handlande från mellanmannen. En viktig 

begränsning är däremot att lojalitetssubjektets överordnade ställning inte torde innebära ett 

                                                 

567 T 1451-17 p 18-19.  
568 Nyström (2010) s 146; Bengtsson (2015) s 100; Nazarian (2007) s 256-266. 
569 Se (ovan) avsnitt 5.3.2. 
570 T 1451-17 p 18. 
571 Se mer om detta (nedan) under avsnitt 6.4.4. 
572 Taxell (1997) s 66. 
573 Se (ovan) avsnitt 5.2.2-5.2.3. 
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allvarligare lojalitetsbrott om reciprocitetssubjektet (trots en svagare ställning) har eller kan 

skaffa nödvändig och relevant information.574  

 Vidare kan en informationsasymmetri, alltså där ena parten har ett informations-

övertag, som föreligger inom många avtalsförhållanden vara av betydelse för lojalitets-

reciprociteten. När det föreligger en ömsesidig informationsplikt och den part som har ett 

informationsövertag begår ett lojalitetsbrott, genom att underlåta att följa sin 

informationsplikt, inträder ofta lojalitetsreciprocitet.575  Det omvända gäller däremot inte, 

om parten i informationsunderläge begår ett lojalitetsbrott, då finns alltså inte samma 

belägg för reciprocitetsverkan.576 Det kan delvis bero på att det inte finns lika starka 

argument för lojalitetsreciprocitet om den plikt som åsidosätts genom lojalitetsbrottet inte 

är lika långtgående.577 Slutsatsen blir således, i vart fall avseende informationsplikten, att en 

överlägsen ställning hos lojalitetssubjektet, som begår lojalitetsbrottet, ofta medför 

lojalitetsreciprocitet. Om lojalitetssubjektet istället är i en underlägsen ställning inträder 

sällan lojalitetsreciprocitet vid ett brott mot informationsplikten.  

 
6.4.4 Betydelsen av risken för onödig värdeförstöring  

Det andra avgörande förhållandet, som motiverat lojalitetsreciprocitet inom respektive 

kontraktstyp ovan, är i vilken utsträckning reciprocitetsverkan skulle innebära onödig 

värdeförstöring.578 Intresset av att undvika onödig värdeförstöring är också det primära 

intresse som ligger bakom att lojalitetsplikten är särskilt långtgående då det endast ligger 

inom lojalitetssubjektets kontrollsfär.579 Om det hotade intresset inte kan skyddas av 

lojalitetsobjektet har lojalitetsplikten med andra ord varit mer långtgående. Det saknas 

anledning att inte erkänna ett sådant argument vid lojalitetsreciprocitet. Följaktligen måste 

möjligheten till lojalitetsreciprocitet dels minska i takt med att det medför risk för onödig 

värdeförstöring, dels måste möjligheten vara mindre om reciprociteten skulle gå ut över ett 

intresse som endast ligger inom reciprocitetssubjektet kontrollsfär. 

 I förhållande till förklaringsgrunden är det å ena sidan näraliggande för 

lojalitetssubjektet att förutsätta att reciprocitetssubjektet inte handlar på ett sätt som leder 

till betydande värdeförstöring, å andra sidan kan det inte betraktas som främmande att 

vänta sig att reciprocitetssubjektet till följd av lojalitetsbrottet handlar på ett sätt som leder 

till viss värdeförstöring.  

                                                 

574 Jfr Nicander (1995) s 36. 
575 Se (ovan) avsnitt 5.2.2-5.2.3 och 5.4.2 samt (nedan) avsnitt 6.5. 
576 Se (ovan) avsnitt 5.2.2-5.2.3 och 5.4.2 samt (nedan) avsnitt 6.5. 
577 Jfr (ovan) avsnitt 6.4.3.3. 
578 Se (ovan) avsnitt 6.2.2-6.2.3. 
579 Taxell (1972) s 81; Taxell (1997) s 66; Munukka (2007) s 167-184. 
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 Följaktligen finns det avtagande utrymme för lojalitetsreciprocitet i takt med att en 

sådan verkan medför att risken för onödig värdeförstöring ökar. I reciprocitetsfallet finns 

relativt starkt stöd för att det är en beaktansvärd aspekt, i det fallet utgjorde möjligheten för 

lojalitetssubjektet att begränsa den onödiga värdeförstöringen det främsta argumentet emot 

lojalitetsreciprocitet.580  

 Avslutningsvis kan noteras att förhållandet medför att ett visst avseende måste 

fästas vid om lojalitetssubjektet, vid reciprocitet, har möjlighet att själv undvika värde-

förstöring.581 Om objektet som hotas av värdeförstöring vid reciprocitet ligger inom 

lojalitetssubjektets kontrollsfär talar det starkt för att inte utesluta reciprocitet p.g.a. risken 

för onödig värdeförstöring. 

 
6.4.5 Övriga förhållanden av betydelse 

Det finns, förutom de tidigare nämnda, två ytterligare förhållanden som är av betydelse för 

lojalitetsreciprociteten. För det första kan passivitet hos reciprocitetssubjektets efter ett 

lojalitetsbrott sannolikt tillmätas viss betydelse. Det följer av T 1451-17 och NJA 2017 

s 203 att passivitet inte bara har betydelse för att göra kontraktsbrottspåföljder gällande 

utan även är av relevans för lojalitetsplikten.582 Därmed borde reciprocitetssubjektets 

underlåtenhet att reagera på ett lojalitetsbrott, alltså fortsätta handla efter en högre 

lojalitetsstandard, kunna medföra att den lojalitetsreciprocitet som skulle kunna följa av 

brottet inträder. Då det vid lojalitetsreciprocitet inte föreligger en upplysningsskyldighet,583 

kan däremot inte passiviteten vara i närheten av samma betydelse som för kontrakts-

brottspåföljder. Om passiviteten däremot består i att reciprocitetssubjektet under flera år 

fortsatt iaktta den ursprungliga lojalitetsstandarden finns starka argument för att den av 

lojalitetsbrottet sänkta standarden inte längre gäller; då kan inte längre med fog förväntas 

ett mindre lojalt handlande av reciprocitetssubjektet.584 Ett annat agerande av 

reciprocitetssubjektet av betydelse är dennes medverkan. Om reciprocitetssubjektet 

medverkan till lojalitetssubjektets lojalitetsbrott, även då det sker i form av ett ombud, 

begränsas reciprocitetsverkan.585 

 För det andra kan lojalitetsreciprocitet uteslutas, eller starkt begränsas, om det finns 

skyddshänsyn som talar emot reciprocitetsverkan. Förhållandet är särskilt tydligt i fråga om 

                                                 

580 T 1451-17 p 17, se särskilt formuleringen: ”Det gäller särskilt om felet är sådant att säljaren skulle kunna åtgärda felet 
eller minska dess negativa verkningar för köparen”. 
581 Jfr (ovan) avsnitt 6.2.3. Se även Nazarian (2007) s 280: där det framhålls att lojalitetssubjektets möjlighet till kontroll är 
avgörande för om medkontrahenten är skyldig att iaktta dennes intressen.  
582 Se även T 1451-17, där HD uttalar att det av NJA 2017 s 203 framgår att: ”passivitet [kan] få betydelse även ur ett 
lojalitetsperspektiv. 
583 Se (ovan) avsnitt 6.3.5.  
584 Slutsatsen har visst stöd i norsk praxis och i doktrinen, se Rt 1996 s 1401; Nazarian (2007) s 324. 
585 Se även Bengtsson (2015) s 100 f: där det framhålls att följderna, i allmänhet, av ett lojalitetsbrott begränsas om 
lojalitetsobjektet (försäkringsgivaren) medverkar till lojalitetsbrottet.  
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företagsförsäkring där inte ens ett mycket allvarligt lojalitetsbrott från lojalitetssubjektet 

medför en betydande lojalitetsreciprocitet.586 Det finns även andra fall där det är tydligt att 

skyddshänsynen begränsat lojalitetsreciprociteten.587  

 

6.5 Lojalitetsreciprocitetens varierande följder  

Det har tidigare i framställan konstaterats att det förekommer en allmän lojalitetsplikt inom 

hela kontraktsrätten,588 och detsamma gäller utan tvivel även lojalitetsförpliktelser.589 I 

beaktande av att lojalitetsreciprocitet utgör en del av lojalitetsplikten måste också 

lojalitetsreciprocitet kunna föreligga inom alla kontraktstyper. Det kan däremot framhållas 

att den studie och analys som skett i framställan har tagit sin utgångspunkt i kontraktstyper 

där det förelegat en långtgående lojalitetsplikt. Följaktligen kan betydelsen, och kanske även 

innebörden, hos reciprociteten skilja sig för andra kontraktstyper där plikten är mindre 

långtgående. 

 En avtalstyp, anställningsavtal, utgör dels ett tydligt exempel på hur varierande 

uttrycken för lojalitetsreciprocitet kan vara, dels visar på att lojalitetsreciprocitet inte är 

begränsat till de avtalsförhållanden som studerats ovan.590 Avtalstypen är av underordnat 

intresse i förhållande till de generella slutsatser som dragits ovan eftersom den innehåller 

många särdrag och därför inte lämpar sig för generella slutsatser. Inom detta område gör 

framställan inte anspråk på att uttömmande behandla lojalitetsreciprocitetsuttrycken.  

 De reciprocitetsuttryck som identifierats inom anställningsförhållanden har tydligt 

avvikit i förhållande till övriga kontraktstyper.  Först måste dock lojalitetspliktens särdrag 

på området uppmärksammas: dels är plikten en hävdvunnen princip av avgörande 

betydelse,591 dels åvilar plikten primärt arbetstagaren,592 även om arbetsgivaren idag får 

anses ha en lojalitetsplikt.593 Särdragen följer sannolikt av tre förhållanden: att det finns en 

aspekt av påtaglig skyddshänsyn som gör sig gällande för arbetstagaren, att lojalitetsplikten 

är asymmetrisk,594 att lojalitetsplikten, för arbetstagaren, är så långtgående att denne ska 

                                                 

586 Se (ovan) avsnitt 5.4.2. 
587 Se (nedan) avsnitt 6.5: där skyddshänsyn sannolikt är orsaken till att det för arbetstagare krävs ett särskilt allvarligt 
lojalitetsbrott för reciprocitet. 
588 Se (ovan) avsnitt 3.3. 
589 Lojalitetsförpliktelser förekomst inom alla kontraktstyper är en väl etablerad uppfattning. I stor utsträckning är 
förpliktelserna dessutom lagfästa och då det inte är fallet råder flertal ändå i form av allmänna rättsprinciper. 
590 I kapitel 5. 
591 Lindskog (2007) s 210; Nicander (1995) s 38; Östberg (2016) s 149. Se därtill ett flertal fall från arbetsdomstolen: t.ex. 
AD 1982 nr 110, 1993 nr 18, 1989 nr 90. 
592 AD 1993 nr 18; AD 2013 nr 15; Nicander (1995) s 38 f; Munukka (2007) s 407; Votinius (2004) s 249 f. 
593 SOU 1983:52 s 95; Munukka (2007) s 407; Votinius (2004) s 249 f. Se även Ussing (1961) s 23 f: som länge menat att 
det i anställningsavtal finns en ömsesidig plikt att tillvarata varandras intressen där arbetsgivarens plikt främst består i att 
vidta åtgärder för att arbetstagare ej ska skadas. Jfr dock Ds 2002:56 där en bestämmelse om ömsesidig allmän 
lojalitetsplikt föreslogs men inte antogs (förslagets LAS 3 a §). 
594 Se t.ex. AD 1993 nr 18 där det uttalas: ”Utmärkande för ett anställningsförhållande anses vara bl.a. att arbetstagaren 
agerar lojalt mot arbetsgivaren”. Se även AD 2013 nr 15.  
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sätta arbetsgivarens intressen framför sina egna.595 Det senare förhållandet är särskilt 

intressant eftersom det så tydligt avviker från lojalitetspliktens vanliga innebörd.596 Den 

särprägel som lojalitetsplikten har på arbetsrättens område är sannolikt förklaringen till de 

avvikande reciprocitetsuttrycken. 

 De reciprocitetsuttryck som funnits kan därför, trots sin tydlighet, inte i någon 

betydande grad ge stöd för generella slutsatser om lojalitetsreciprocitet utanför arbetsrätten. 

Arbetsrätten måste därför i det här avseendet anses utgöra ett avgränsat rättsområde, med 

egna normer, som gör att det är svårt att inordna det i en övergripande studie som 

behandlar den allmänna frågan om reciprocitet. Det förhållandet innebär däremot inte att 

uttrycken utgör något annat än lojalitetsreciprocitet. Reciprocitetsuttrycken delas lämpligen 

upp i reciprocitet till följd av arbetstagarens respektive arbetsgivarens lojalitetsbrott. 

 Då lojalitetsbrottet begås av arbetstagaren finns tydligt stöd för lojalitetsreciprocitet. 

Allvarligare lojalitetsbrott av arbetstagaren kan medföra: att arbetsgivarens varselplikt 

bortfaller,597 att arbetsgivarens rehabiliteringsplikt bortfaller,598 och att arbetstagarens rätt till 

återanställning bortfaller.599 I fråga om återanställningsrätten är det intressant att notera att 

ett lojalitetsbrott efter anställningens upphörande, efterföljande lojalitetsbrott, tillmäts 

betydelse trots att lojalitetsplikten normalt endast gäller under avtalsförhållandet.600 Det har 

även hävdats att om en arbetstagare begår ett synnerligen allvarligt lojalitetsbrott så faller 

alla arbetsgivarens plikter bort.601 Ett typfall som i regel utgör ett allvarligare lojalitetsbrott 

är om arbetstagaren konkurrerar med arbetsgivaren.602 För att vara synnerligen allvarligt 

krävs däremot i regel särskilt graverande faktorer såsom orsakande av allvarlig skada eller 

missbruk av förtroendeposition.603  

 Då lojalitetsbrottet begås av arbetsgivaren finns primärt ett reciprocitetsuttryck. Om 

denne begår ett lojalitetsbrott genom att inte upplysa arbetstagaren om vad som förväntas 

av denne, vilka förpliktelser denna har eller vilken lön denne har rätt till,604 leder det till 

lojalitetsreciprocitet i form av att arbetstagaren inte behöver informera arbetsgivaren om 

sådant som denne annars vore skyldig att upplysa om.605  

                                                 

595 Det framgår bl.a. av ett uttalande i AD 1993 nr 18 avseende lojalitetsplikten: ”[Arbetstagarens] förpliktelser har angivits 
vara att arbetstagaren är skyldig att sätta arbetsgivarens intresse framför sitt eget samt att undvika lägen, där han […] kan 
komma i en pliktkollision” Se även AD 2013 nr 15.  
596 Jfr (ovan) avsnitt 2.1. Jfr även Votinius (2004) s 249 f: där delas uppfattningen att den arbetsrättsliga lojalitetspliktens 
krav på att arbetstagaren ska sätta arbetsgivarens intresse framför sitt eget utgör ett tydligt särdrag. 
597 AD 1993 nr 12; Fahlbeck (1999) s 318 f. 
598 Munukka (2007) s 480. 
599 Prop. 1973:129 s 166; Öman (2006) s 318 f och 368. 
600 AD 1988 nr 67. Till följd av arbetsrättens särdrag kan inga generella slutsatser kring reciprocitet dock göras utifrån det 
förhållandet.  
601 Fahlbeck (1999) s 318 f.  
602 Se bl.a. AD 1993 nr 12; AD 2017 nr 12; AD 2017 nr 22. 
603 Fahlbeck (1999) s 319; AD 1998 nr 80; AD 2009 nr 38. 
604 Nazarian (2007) s 394 med hänvisningar. 
605 Nazarian (2007) 394. 
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Ett annat institut som möjligen kan betraktas som ett uttryck för reciprocitet är den arbetsrättsliga 

stoppningsrätten.606 Den innebär att om det är fara för arbetstagarens hälsa får arbetet omedelbart 

avbrytas oavsett vad arbetsgivaren har för inställning trots dennes arbetsledningsrätt. Det innebär att 

den bristen i lojalitet från arbetsgivarens sida, att inte säkerställa en tillräckligt säker arbetsmiljö trots 

att det påtalas, medför att arbetstagare kan åsidosätta sin lojalitetsplikt i form av lydnadsplikt. Det 

bör dock uppmärksammas att det anförda kan ifrågasättas på rättsschematiska grunder. Brott mot 

lydnadsplikten, i form av arbetsledningsrätten, betraktas regelmässigt inte som en del av lojalitets-

plikten eftersom den senare närmast anses utgöra en komplementerande regel.607 Med en sådan 

uppdelning skulle det som annars kan betraktas som reciprocitet falla utanför dess snäva innebörd 

eftersom det då inte längre är fråga om en lojalitetsförpliktelse som försvinner utan en fristående 

förpliktelse: alltså lydnadsplikten. I studiet av reciprocitetens utbredning inom hela kontraktsrätten 

bör däremot inte en sådan hävdvunnen uppdelning utgöra ett hinder för att beakta den 

reciprocitetsverkan det innebär att arbetsgivarens lojalitetsbrott på ett tydligt sätt inskränker 

arbetstagarens lojalitetsplikt.608 Det finns också visst stöd för att lydnadsplikten och stoppningsrätten 

ska betraktas som en del av lojalitetsplikten eftersom det ansetts att plikten istället för att betraktas 

som en komplementerande regel bör betraktas som en fundamental norm under vilken bl.a. 

lydnadsplikten inordnas.609  

Sammanfattningsvis finns det lojalitetsreciprocitet även inom anställningsförhållanden. De 

uttryck reciprociteten tar varierar däremot kraftigt mellan rättsområden, vilket det anförda 

utgör ett tydligt exempel på.610 Det visar på att den betydelse som lojalitetsreciprocitet har 

kan variera kraftigt och, i likhet med lojalitetsplikten, inte har några tydliga rättsföljder.611 

 
 

7 Sammanfattande synpunkter 
Företeelser inom ramen för lojalitetsplikten systematiseras och rubriceras sällan under 

beteckningen reciprocitet eller lojalitetsreciprocitet. I framställan har däremot åtskilliga 

lojalitetsreciprocitetsuttryck identifierats. I analysen av reciprocitetens olika uttryck har det 

identifierats många förhållanden som är av betydelse för reciprocitet i allmänhet, inte minst 

i fråga om vilka omständigheter som motiverar respektive begränsar reciprocitet. En 

systematisering utifrån lojalitetsreciprocitet får därmed både anses möjlig och fylla en 

funktion. Det finns därför, i takt med att lojalitetsplikten får ökad betydelse, anledning att i 

                                                 

606 Skyddsombud på arbetsplatsen har rätt att avbryta arbete som innebär omedelbar och allvarlig fara för liv eller hälsa, 
enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) 6 kap 7 §. Det ska dock enligt bestämmelsen föregås av att skyddsombudet vänder sig 
till arbetsgivaren för att förmå denna att genast åtgärda problemet. 
607 Se Bengtsson (1967) s 370 ff jfrt med 376 ff. Se även Ds 2002:56 s 301: där lydnadsplikten åtskils till följd av att den 
betraktas som arbetstagarens huvudförpliktelse och att det därutöver finns en allmän lojalitetsplikt. 
608 Jfr (ovan) avsnitt 1.5 och 4.1. 
609 Ussing (1961) s 24 och 111. 
610 Se även (ovan) avsnitt 5.4: den reciprocitetsverkan som förekommer inom försäkringsförhållanden är i hög grad unik 
för just den kontraktstypen. 
611 Jfr (ovan) avsnitt 2.5: om lojalitetspliktens likartade betydelse ur den aspekten. 
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motsvarande mån utveckla en lojalitetspliktsdoktrin och, inom ramen för den, utveckla 

innebörden av lojalitetsreciprocitet. 

 Lojalitetsreciprocitet kan få betydelse på alla områden där det föreligger en 

ömsesidig lojalitetsplikt. En avgörande slutsats är att lojalitetsreciprocitet gör sig gällande 

inom hela lojalitetsplikten, således både avseende lojalitetsförpliktelser och den allmänna 

lojalitetsplikten. Stödet för lojalitetsreciprocitet inom lojalitetsförpliktelserna är starkt, även 

om det finns vissa förpliktelser som till följd av sin utformning utesluter reciprocitet.612 Det 

finns två förhållanden av avgörande betydelse för reciprocitetens betydelseområde. För det 

första att det föreligger en lojalitetsplikt inom alla avtalstyper.613 För det andra gör sig de 

flesta lojalitetsförpliktelser sig gällande inom alla avtalstyper, varav flera också uppvisar 

relativt stor konformitet.614 Således kan lojalitetsreciprocitet få betydelse för varje avtalstyp 

och därtill tycks omfatta alla slags angelägenheter inte enbart vissa förpliktelser även om det 

har särskilt stor betydelse för lojalitetsförpliktelser. Vidare medför reciprocitet i regel endast 

att reciprocitetssubjektets lojalitetsplikt inskränks och alltså inte bortfaller i sin helhet.615 

 Det måste dock beaktas att studiet av lojalitetsreciprocitet till stor del grundat sig på 

avtalstyper där det råder en särskilt långtgående plikt. De slutsatser som dras om 

reciprocitetens ramar, närmare utformning och principer får därmed primärt anses ha 

bäring då det föreligger en långtgående lojalitetsplikt. Emellertid borde de faktorer som är 

avgörande för bedömningen vara desamma och bedömningsgrunderna bör därför kunna få 

betydelse även vid en mindre långtgående plikt. 

 Det finns en mängd förhållanden som är av betydelse för om lojalitetsreciprocitet 

kan inträda och, om så är fallet, i vilken utsträckning. Av störst vikt är dels hur allvarligt 

lojalitetsbrottet är, dels i vilken utsträckning reciprocitet skulle medföra en risk för onödig 

värdeförstöring.616 Det förra är i sin tur primärt beroende av den subjektiva skulden hos 

lojalitetssubjektet, om denne är i en överordnad ställning och hur långtgående den 

lojalitetsplikt som inte efterlevs sträcker sig.617 Av något mindre vikt, men fortfarande av 

stor betydelse, är ett flertal andra förhållanden, bland annat: om skyddshänsyn gör sig 

gällande avseende lojalitetssubjektet,618 om denne varit passiv under en längre tid,619 och om 

någon annan lojalitetsbrottsverkan inträder.620  

 

                                                 

612 Se (ovan) avsnitt 6.2. 
613 Se (ovan) kapitel 3, särskilt avsnitt 3.2.3 och 3.3.  
614 Se (ovan) avsnitt 2.4. 
615 Se (ovan) avsnitt 6.5. 
616 Se (ovan) avsnitt 6.4.3-6.4.4.  
617 Se (ovan) avsnitt 6.4.3.2-6.4.3.4. 
618 Se (ovan) avsnitt 6.4.5. 
619 Se (ovan) avsnitt 6.4.5. 
620 Se (ovan) avsnitt 6.4.2. 
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