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Sammanfattning 
 

Vad gäller lojalitetskrav i anställningen så finns det inga uttryckliga lagregler. Anledningen 

till att lojalitetskravet finns och ingår som en viktig del mellan parterna och 

anställningsavtalet kan dock konstateras. Ur rättsfall från Arbetsdomstolen (AD) kan det 

utläsas att ett anställningsavtal innehåller förpliktelser som sträcker sig längre än vad normala 

kontraktsförhållanden normalt sett gör och i och med detta sammanhang tillkommer kravet på 

lojalitet. Skillnader mellan privat och offentlig sektor finns. 

AD har genom rättsfall uttalat att anställningsavtal vilar på principen att en arbetstagare inte 

får skada sin arbetsgivare och att denna lojalitetsförpliktelse gäller alla arbetstagare oavsett 

offentlig eller privat sektor. Denna lojalitetsförpliktelse handlar om en allmän rättsgrundsats, 

en oskriven rätt. Det formella kontraktet är skriftligt och reglerar överenskommelser och avtal 

mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det informella kontraktet å andra sidan bygger på både 

uttalade som outtalade löften och förväntningar i relationen mellan arbetsgivaren och 

arbetstagaren. I en anställningsrelation mellan arbetsgivaren och arbetstagaren råder 

förutsättningen att arbetstagaren har skyldighet att i någon form vara lojal mot arbetsgivaren 

både vad gäller den formella, rent rättsliga, lojaliteten samt den informella lojaliteten där 

arbetstagaren förväntas vara lojal genom förväntningar, löften och förtroende. 

Den formella lojaliteten är till arbetsgivarens fördel, medan den informella lojaliteten mer 

verkar lägga fokus på arbetstagarens ställning. Vad som till viss del går att utläsa ur 

rättspraxis från AD är att både den formella lojaliteten, som rent naturligt står i fokus till 

arbetsgivarens fördel vid bedömningen, och har kommit att gynna arbetstagaren i ett flertal 

fall, där även informella lojalitetsaspekter tagits i beaktande såsom exempelvis arbetstagarens 

förtroendegrundande position. Under uppsatsens gång har det framkommit att formell och 

informell lojalitet trots att de på olika sätt gynnar parterna är nära förknippande med varandra.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Arbetsgivare, arbetstagare, anställningsavtal, lojalitetsplikt, formell lojalitet, 

informell lojalitet 
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Kapitel 1.  Inledning 
 

Avtal om arbetsprestationer är en central del i många människors liv. Ur en rättslig synpunkt 

brukar enskilda arbetsavtal delas in i anställningsavtal eller uppdragsavtal. Den part som i ett 

anställningsavtal presterar arbete kallas arbetstagare medan motparten blir arbetsgivare. På 

motsvarande sätt kallas parterna i ett uppdragsavtal uppdragstagare och uppdragsgivare.1  

Lojalitetsprincipen ger främst uttryck för hur arbetstagaren skall förhålla sig till sin 

arbetsgivare. Vad gäller arbetsgivarbegreppet kan denne beskrivas som företagaren i en 

särskild funktion och arbetsgivarbegreppet syftar till relationen mellan arbetsgivaren till de 

anställda. Arbetsgivaren kan vara en person kan även vara en beteckning för en rad funktioner 

såsom en fysisk person men kan även vara en juridisk person såsom exempelvis ett aktiebolag 

eller en kommun. Begreppet arbetsgivaren kan bestå av en rad funktioner vilka kan vara 

förenade i en fysisk person men kan även fördelas genom organisatorisk och administrativa 

anordningar. Dessa arbetsgivarfunktioner i sin tur utövas oftast av företagets anställda, såsom 

exempelvis av arbetstagare i ledande ställning. Arbetstagaren i sin tur är alltid en 

fysiskperson. En arbetstagare har anställning hos en arbetsgivare och något varaktigt krav 

ställs inte på anställningsförhållanden, bisysslor eller kortvariga anställningsförhållanden. 

Dagen produktionsordning vilat främst på privatkapitalistiska grunder där det fria avtalet står i 

fokus. Arbetsgivaren framstår här, extremt sett, på den fria arbetsmarknaden som köpare av 

arbetskraft och har även rätt att bestämma hur produktionsmedlen ska användas, hur arbetets 

skall fördelas och anordnas och med rätten att göra sig av med arbetskraften om den inte 

skulle behövas.2 Genom att avtalsfrihet istället blev rådande för den gamla regleringen av 

olika näringsgrenar kom istället arbetsgivare och arbetstagare att ställas i relation till varandra. 

Arbetsgivarens viktigaste skyldighet blev att utge vederlag i form av lön och andra förmåner 

medan arbetstagaren å andra sidan blev skyldig att utföra arbete.  En anställningssituation 

kännetecknas dock av att arbetstagaren är underordnad arbetsgivaren. Detta förhållande 

hänger samman med den svenska arbetsrättens utveckling där industrialismen förde med sig 

att traditionell relation mellan husbonden och tjänstehjonet (husbondeväldet) istället ersattes 

med arbetsgivar- och arbetstagarbegreppet.3 I och med Sveriges industrialisering som tog sin 

fart under 1800-talet utvecklades den svenska arbetsrätten och under denna tid präglades 

denna av att arbetsgivaren hade en stor handlingsfrihet gällande rätten att fritt anställa och 

säga upp arbetstagare. År 1898 bildades bla LO, fackföreningsrörelsens centralorganisation, 
                                                           
1 Lunning  & Toijer, 2005, s. 27. 
2 Adlercreutz, 2003, s.151. 
3 Adlercreutz, 2003, s.152. 
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vilken kom att bli den grundläggande organisationsenheten och på arbetsgivarsidan bildades 

år 1902 motsvarande SAF (numera SN) vilka kom att bli de dominerande motpolerna på 

arbetsmarknaden.4 Den första och direkta uppgörelsen mellan SAF och LO kom till stånd via 

den sk Decemberkomromissen år 1906 där SAF i sina stadgar enligt § 23 föreskrev att 

arbetsgivaren hade rätt att fritt antaga och avskeda arbetstagare. Denna decemberkompromiss 

antogs av LO medan SAF å sin sida erkände föreningsrätten (att denna skall lämnas okränkt).  

I början av 1970-talet stärktes arbetstagarens ställning gentemot arbetsgivarens ensidigt 

präglade rättigheter bla annat genom att införa lag om anställningsskydd (LAS, 1974), som nu 

ersatts med 1982 års lag, och medbestämmandelagen (MBL, 1976), som kom att bli § 23 i 

SAFs stadgar vilket senare istället resulterade i § 32-befogenheterna där arbetsgivaren fick att 

rätt att fritt antaga arbetstagare samt att leda och fördela arbetet men med vissa inskränkningar 

i MBL och LAS, dock avskaffades rätten att fritt säga upp arbetstagare. Enligt rättspraxis 

gäller som utfyllnadsregel i både anställningsavtal och kollektivavtal att arbetsgivaren äger 

rätt att utöva arbetsledning inom verksamheten samt företagsledning om inte annat avtalats 

eller föreskrivits. Arbetsgivaren kan även, normalt sett, ensidigt bestämma omfattning och 

inriktning av produktion eller hur arbetsuppgifterna ska fördelas mellan och på arbetstagarna. 

Denna § 32-befogenhet gäller generellt sett på arbetsplatsen men som sagt med vissa 

inskränkningar genom lagtexter.5

 

I ett anställningsförhållande har arbetstagaren en skyldighet att vara lojal mot sin arbetsgivare. 

Vad gäller lojalitet råder därmed ingen ömsesidigt förpliktelse att vara lojal mellan 

arbetsgivare och arbetstagare. Då ett anställningsavtal upprättas uppstår såväl indirekta som 

direkta rättigheter och skyldigheter både för arbetsgivaren och för arbetstagaren.  

Förutom ett rent rättsligt och juridiskt bindande kontrakt enligt LAS uppstår även 

psykologiska faktorer såsom exempelvis ett psykologiskt kontrakt vilket bygger på 

ömsesidiga förväntningar från vardera sidor. Dessa ömsesidiga förväntningar bygger inte på 

samma sätt som den formella lojaliteten, att arbetstagaren är underordnad arbetsgivaren utan 

på mer lika villkor.  Ett anställningskontrakt innehåller därmed en formell såväl som en 

informell del. Det formella kontraktet är skriftligt och reglerar överenskommelser och avtal 

mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det informella kontraktet å andra sidan bygger på både 

uttalade som outtalade löften och förväntningar i relationen mellan arbetsgivaren och 

arbetstagaren. I en anställningsrelation mellan arbetsgivaren och arbetstagaren råder 

                                                           
4 Adlercreutz, 2003, s.17-19. 
5 Adlercreutz, 2003, s.20. 
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förutsättningen att arbetstagaren har skyldighet att i någon form vara lojal mot arbetsgivaren 

både vad gäller den formella, rent rättsliga, lojaliteten samt den informella lojaliteten där 

arbetstagaren förväntas vara lojal genom förväntningar, löften och förtroende. 

 
1. 1 Syfte 
 
En grundläggande förpliktelse i ett anställningsavtal är att arbetstagaren ska vara lojal mot sin 

arbetsgivare6. Med anledning av detta får arbetstagaren inte vidta åtgärder som kan skada 

eller på annat sätt försvåra arbetsgivarens verksamhet, exempelvis genom att bedriva 

konkurrerande verksamhet eller att avslöja yrkeshemligheter.7 En arbetstagare som innehar en 

hög befattning inom ett företag har särskilt stränga krav på sig. Att kritisera sin arbetsgivare 

har å andra sidan en arbetstagare rätt till dock råder gränser vad gäller arbetstagarens 

kritikerrätt.8 Denna informella del kan benämnas som ett psykologiskt kontrakt och kan 

komma att rasera genom att lojalitetsplikten bryts, både rättsligt genom upphörande av 

anställningsavtal samt känslomässigt. 

Syftet med uppsatsen är att undersöka arbetstagarens formella lojalitetsplikt, när den uppstår, 

hur den ser ut under anställningsförhållandet samt att ur rättspraxis från Arbetsdomstolens 

utläsa vad som utgör grund för uppsägning eller avskedande vad gäller arbetstagarens 

beteende vid lojalitetsbrott. Syftet är även undersöka när den informella lojaliteten uppstår, 

hur den utvecklas under anställningsförhållandet samt undersöka vilka faktorer som kan bryta 

den informella lojaliteten. Detta för att sedan undersöka om det går att utläsa om den formella 

och den informella lojaliteten hänger samman i ett anställningsförhållande. 

 

Frågeställningar i uppsatsen blir således: 

 Vilka faktorer kan påverka grund för uppsägning eller avskedande vad gäller arbetstagarens 

lojalitetsplikt i ett anställningsförhållande?  

Hur uppstår formell och informell lojalitet och hur ser dessa ut under ett 

anställningsförhållande? 

Vilka likheter och skillnader råder mellan de olika lojalitetsbegreppen? 

 

 

 
                                                           
6 se t.ex. AD 1982 nr 110 samt AD 1993 nr 118. 
7 se AD 1980 nr 110. 
8 se AD 1986 nr 95 samt AD 1994 nr 79. 
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1. 2 Avgränsningar 
 

Min framställning av lojalitetsplikten inriktas i huvudsak på arbetstagarens lojalitetsplikt och 

på situationer där främst anställningsskyddslagen kan tillämpas. Trots att lojalitetsplikten 

gäller alla arbetstagare så råder skillnader mellan privat och offentlig sektor. Denna åtskillnad 

kommer det inte att läggas någon betydande vikt på i uppsatsens framställning. 

Arbetstagarens formella lojalitetsplikt påverkas av och kan ur en rättslig aspekt förknippas 

och kopplas till facklig verksamhet, denna aspekt kommer inte närmare att beröras genom 

uppsatsen utan på ett mera generellt plan. 

Det förekommer även andra omkringliggande psykologiska faktorer kring begreppet informell 

lojalitet och psykologiskt kontrakt som påverkar den anställdes arbetsinsats såsom exempelvis 

motivation, organisationsförändringar, behov av bekräftelse, delaktighet och 

arbetstillfredsställelse på arbetsplatsen. Dessa övriga eventuella faktorer som kan påverka den 

informella lojaliteten har inte tagits upp och undersökts närmare. Detta eftersom det inte 

skulle uppfylla uppsatsen syfte i lika hög grad. Arbetstagarens lojalitetsplikt ligger i fokus vad 

gäller den formella lojaliteten medan både arbetstagaren och arbetsgivaren mer i avsnitten 

gällande den informella lojaliteten framställs. 

Vad gäller uppsatsens utredning kommer tyngdpunkten att ligga på förhållandet mellan 

arbetsgivare och arbetstagare vid anställningens ingående och under anställningen. Den 

kollektivavtalsplikt så råder mellan arbetsgivare och arbetstagare kommer inte att beröras 

eftersom uppsatsen då skulle bli alltför omfattande. Värt att uppmärksamma är att människan 

är en komplex varelse och förväntningar och upplevelser av informella och formella kontrakt 

kan skilja sig åt beroende på vilken typ av egenskaper eller personlighet en människa bär på. 

Likartade situationer kan alltså uppfattas och tolkas på helt olika sätt beroende på 

personlighet, omständigheter i livet och sinnestillstånd. Analysdelen och slutsatsen har inte 

tagit hänsyn till omkringliggande faktorer som kan påverka utan är av en mer generell 

karaktär. 
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1.3 Metod 
 

Rättsvetenskapen omfattar i först hand juridiska discipliner såsom exempelvis civilrätt, 

straffrätt och processrätt och varje särskild disciplin innefattar rättsdogmatiska inslag såsom 

att systematisera och tolka gällande rätt. Genom rättsdogmatiken beskrivs gällande område 

rättsregler och dess struktur och på så vis beskrivs rättens yttre system. Rättsdogmatiken har 

fördelen att utveckla även normgivande ståndpunkter och kan kritisera olika delar av gällande 

rätt och denna kritik och rättfärdigande resulterar i rättens yttre system. Rättsdogmatiken 

innefattar alltså även värderande ståndpunkter dessa värderande och normgivande 

ståndpunkter kan kallas det inres system. Rättsdogmatiken kan sägas både vara beskrivande 

och normerande på samma gång vilket gör att uttalanden inom denna metod kan användas på 

ett mer generellt plan.9

Syftet med uppsatsen är att belysa arbetstagarens formella samt informella lojalitetsplikt. Vad 

gäller arbetstagarens formella lojalitetsplikt har alltså en traditionell rättsdogmatisk juridisk 

metod använts vilket innebär att doktriner, lagtexter och förarbeten studerats för att uppfylla 

studiens syfte. 

 

Både informell och formell lojalitet bygger som sagt på olika typer av kontrakt. Vad gäller 

synsättet på kontraktet som sådant har det aristoteliska synsättet använts och detta för att 

analysera den informella samt formella lojalitetsplikten.  

 

Det aristoteliska synsättet bygger på en idéhistorisk metod vilken lägger vikten vid människan 

och dennes sociala relationer. Den idéhistoriska metoden sätts individen i fokus och på vilket 

sätt denne fullt ut kan utveckla sina förmågor. Enligt den aristoteliska kontraktsuppfattningen 

står vänskapsrelationen som förebild för den goda kontraktsrelationen och denna sanna 

vänskap är den viktigaste relationen eftersom den upprätthålls av parternas känsla för 

varandra där man vill varandra väl och får ut ett ömsesidigt utbyte.10 Avtalet inom den 

aristoteliska uppfattningen innefattar ett krav på ömsesidig respekt och till nytta för båda 

parter. Idealet i denna goda avtalsrelation utgörs av ömsesidig omsorg och lojalitet och detta 

krav på ömsesidighet kommer vid kontrakt och avtal till uttryck i en rättviseprincip, principen 

om kommunikativ rättvisa. Den kommunikativa rättvisan i sin tur innefattar ett krav på 

ömsesidighet både vad gäller avtalets innehåll och hur avtalet fått detta innehåll. Det ska råda 

                                                           
9 Pezcenik, 2005, s.249-251. 
10 Votinius,  2004, s.61-62. 
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balans mellan parternas prestationer och relationen blir därmed till nytta för båda parterna.11 

Kontraktet skall ha fått sitt innehåll genom att parterna ömsesidigt betraktat varandras 

intressen på samma sätt som vänner gör mot varandra. Den kommunikativa rättvisan har inom 

kontraktsrätten till syfte att skapa balans eller jämvikt i relationen mellan parterna vad gäller 

förpliktelser och rättigheter. Relationen skall även vara till nytta för båda parter. Skulle 

obalans skapas kan kontraktet uppfattas som brutet av den part som drabbats och då söka sig 

till domstol för att utkräva sin rätt. Domaren, som i detta fall personifierar rättvisa, har då till 

uppgift att återställa den störda balansen eller jämvikten genom att tillämpa sig en rättsregel 

vilken tar ifrån den person som orsakat skada den förmåner som denne tillförskaffat sig. 

Personen som å andra sidan lidit skada av handlingen får genom denna omfördelning tillbaka 

vad denne förlorat. Rättvisa handlar om likhet och berörda parter ska då ha fått lika mycket.  

Vad som i sin tur menas med lika beror på om det handlar om en distributiv eller 

kommunikativ rättvis. Den distributiva rättvisan handlar om proportionell fördelning där 

exempelvis alla som är lika meriterade eller har lika behov ska fördel ska dela bördor och 

tillgångar lika. Den kommunikativa rättvisan handlar mer om en kvantitativ fördelning där 

rättigheter och förpliktelser mellan parterna ska fördelas lika i en relation. Om relationen 

brister i ömsesidighet måste balansen återställas genom att omfördela bördor och tillgångar.12

 

Den aristoteliska kontraktsuppfattningen ligger till grund genom uppsatsen och kommer inte 

närmare att förklaras. Då lojalitetsprincipen inte uttryckligen är lagfäst kommer praxis från 

arbetsdomstolen samt doktrin att användas för att tydliggöra gällande rätt. 

 
1.4 Disposition 
 

Uppsatsen består utöver inledningsavsnittet av fem kapitel.  

Kapitel två beskriver den formella lojaliteten. Här belyses arbetstagarens lojalitetsplikt. 

Områden som kommer att beskrivas under detta kapitel är lojalitetsbegreppets allmänna 

betydelse, en historisk tillbakablick på begreppet samt arbetstagarens lojalitetsplikt vid 

anställningens ingående och under anställningen. Arbetstagarens lojalitetsplikt beskrivs 

därefter efter det att anställningen avslutats samt påföljder av illojalt beteende kommer även 

kort att beskrivas. Kapitel två avslutas med att beskriva tre rättsfall från AD som under kapitel 

fyra analyseras gentemot den formella och informella lojaliteten. Lojalitetsplikten beskrivs 

under kapitel tre ur ett internationellt perspektiv och då främst genom att belysa hur 
                                                           
11 Votinius, 2004, s.66. 
12 Votinius, 2004, s.67.  

 11



upplysningsplikten påverkats för kvinnliga arbetssökande genom EG-rättsliga direktiv och ur 

praxis från EG-domstolen. I kapitel fyra beskrivs den informella lojaliteten och då i form utav 

en beskrivning av det psykologiska kontraktet. Detta kapitel är även upplagt så att begreppet 

informell lojalitet beskrivs för att därefter beskriva den informella lojaliteten vid 

anställningens ingående, vad som kännetecknar den under anställningen samt en beskrivning 

av vad som kan göra att den informella lojaliteten bryts. Kapitel fem består av en analys och 

då i form utav jämförelser mellan den formella och informella lojaliteten samt en belysning av 

de tre rättsfall som beskrivits närmare i kapitel två. Uppsatsen med en avslutas i kapitel sex. 
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Kapitel 2. Formell Lojalitetsplikt 
 

Under kapitel två kommer den formella lojalitetsplikten att beskrivas i form av arbetstagarens 

lojalitetsplikt ur en rättslig aspekt. 

 

2.1 Lojalitetsbegreppets allmänna betydelse 

 

Lojalitetsbegreppets allmänna betydelse utanför den rättsliga sfären kan vara värt att lyfta för 

att få en djupare förståelse av lojalitetsprincipen i en samhällskontext.  

Sedan år 1825 har ordet lojalitet nyttjats i Sverige. Att vara lojal mot någon eller mot något 

kan beskrivas som individens viljebaserade förhållande till ett visst objekt över tiden. I 

vardagsspråket har ordet lojal synonymer såsom pålitlig, laglig, trogen, tillförlitlig och 

solidarisk. Att visa hänsyn mot sin avtalspart har sedan länge förekommit i Sverige. Redan i 

1905 års köplag präglades tanken i viss grad av att betrakta sin avtalspart som medarbetare 

vilket skulle verka till fördel för båda parter. Detta synsätt ligger i viss mån till grund för den 

nya köplagen. Lojalitetsprincipen har dock inte blivit föremål för någon generell lagstiftning 

utan anses gälla som en allmän rättsgrundsats. Lojalitetsprincipens innebörd har istället 

kommit att skifta beroende på relevant rättsområde. Det huvudsakliga gällande 

lojalitetsprincipen handlar dock om en plikt för avtalsparten. Denna plikt innebär att 

avtalsparterna inom vissa gränser är skyldiga att beakta varandras intressen och får därför inte 

ensidigt hävda sina intressen till nackdel mot varandra. Detta synsätt bygger på tanken att 

parterna i avtalet frivilligt valt att samverka med varandra och att parterna därmed är skyldiga 

att visa varandra trohet och omsorg.13 Lojalitetsplikten är en utgångspunkt i ett avtal för hur 

parterna bör förhålla sig till avtalsparten och då denna plikts innebörd i ett visst 

avtalsförhållande fastställts är det möjligt att urskilja riktlinjerna för hur parternas avtalsenliga 

förpliktelser skall tolkas och uppfattas. Då avtalet är av mer långvarig art ställs normalt sett 

högre krav vad gäller lojalitet på parterna än vid kortvariga avtal.14

Enligt Holm (2004) indikerar trogen på likheten mellan trohet och lojalitet. Trohet respektive 

lojalitet motsvaras av fides på latin vilket betraktas som en dygd.15 Lojalitet samt trohet 

kräver ett fungerande minne med anledning av att det handlar om relationer över tiden. Det 

går endast att vara illojal respektive lojal mot det man kommer ihåg. Lojalitet människor 

emellan kan med anledning av detta endast krävas av den som kan förväntas förstå att denne 
                                                           
13 Taxell, 1997, s.64-66. 
14 Nicander, 1995-1996, s. 31-33. 
15 Holm 2004, s. 247. 
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är förpliktigad att vara trogen. Det blir den andres befogade tillit som skyddas. Begreppet 

lojalitet ger moraliska associationer och uppfattas huvudsakligen därför som något positivt. 

Individer som är lojala mot sina vänner, avtalsparter, familj osv. uppvisar en viktigt 

gemenskapsbevarande egenskap. Mellan människor där det råder lojalitet råder ofta 

ömsesidiga inslag vilka vanligen kännetecknas av en gemensamt upplevd historia och ett i 

mer eller mindre gemensamt framtida öde. 

 

2.2 Historik kring lojalitetsprincipen 

 

Lojalitet i svensk rätt 

Svensk rätt har till stor del påverkats av den romerska rätten. Denna påverkan ligger till grund 

eftersom romarna i den antika medelhavsvärlden framträdde som skickliga jurister och som 

senare har påverkat hela den europeiska rättsutvecklingen. Den romerska rätten kom genom 

rättspraxis, och då genom rättslärda mäns skrifter samt genom lagstiftning, att omvandlas till 

ett väl utvecklat tekniskt system. Detta system reviderades och sammanfattandes på 530-talet 

e.Kr. av den östromerske kejsaren Justianianus till det stora lagverket Corpus Juris Civilis. 

Genom den europeiska rättshistorian har den romerska rätten spelat stor roll och 

återupplivades främst under 1600-talet.  Utvecklingen av europeisk rätt från medeltiden fram 

till nutid har påverkats av ekonomiska, politiska och idéhistoriska skeenden. Under 1600-talet 

dominerade principen Pacta Sunt servanda i den svenska avtalsrätten och enligt denna princip 

sätts huvudförpliktelsen i centrum. Trots att denna princip dominerade förekom principerna 

om bona fides i bakgrunden och genom i 1734 års lag lagfästes vissa principer som uttryckts i 

praxis och som kunde härledas från Corpus Juris Civilis. 1734 års lag var dock otillräcklig 

vad kom att gälla allmänna rättsprinciper i svensk civilrätt och dessa principer fick som 

tidigare skett komma till utryck genom och i rättspraxis.16

 

Den nutida och moderna kontraktsteorin med dess gällande principer härstammar från den 

romerska rättens konsensusavtal. Konsensus betyder överenskommelse och har givit upphov 

till begreppet konsensusavtal och detta begrepp avser parternas prestationer och utgjorde 

grunden för avtal i den romerska rätten.17 Ett konsensusavtal kännetecknas av ett bindande 

avtal kommer till stånd genom ett utbyte av samstämmande viljeförklaringar. 

Konsensusavtalet har inga krav på att upprättas i särskild form och är den vanligaste typen av 

                                                           
16 Modéer, 1997, s. 36. 
17 Holm, 2004, s.44. 
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avtal.18  I den romerska rätten har det formlösa avtalets giltighet har dock inte alltid 

accepterats, utan präglades av en strikt ordning som efter hand mildrades. Denna utveckling 

inom den romerska rätten har påverkat och lämnat spår efter sig inom kontraktsrätten. Detta 

genom att avtalet från att ha kännetecknats av ett löftesbaserat och strikt synsätt till en mer 

vänskaplig och flexibel form. 19 Anledningen till att avtal i den romerska rätten präglades av 

strikta ordningar var att säkerheten i handelsrättsliga sammanhang spelade en stor roll i det 

romerska affärslivet. Reglemente styrde hur avtal skulle ingås och endast de avtal som följde 

dessa reglementen betraktades som giltiga. Endast det som kommit till uttryck och sagts vid 

avtalstillfället ansågs som giltiga enligt avtalsförpliktelserna. 20  Parterna i ett avtal saknade 

skyldighet att beakta motpartens intresse, enligt den romerska rätten, om de inte uttryckligen 

lovat och förbundit sig att göra detta.  Med anledning av att den internationella handeln ökade, 

blev det nödvändigt att reformera den strikta rätten eftersom att den romerska rätten enbart 

var avsedd för romerska medborgare. Den internationella handeln bidrog till en rättslig 

reformering där även utländska individer behövde ett rättsskydd.  Ett mer flexibelt alternativ 

ansågs då konsensusavtalet vara. 21. Konsensusavtalen, de formlösa avtalstyperna, reglerades 

nu utifrån bona fides- förpliktelsen, vilken byggde på viss grundläggande beteendenormer. 

Bona fides kan översättas med uppriktighet, god tro samt hederlighet och uttrycker därmed en 

generell etisk norm vilken präglas av att avtalsparten skall ta hänsyn till de legitima intressen 

motparten har. Bona fides är en öppen norm där det är upp till avtalsparten att kunna göra 

normativa värderingar vilka skall kunna konkretisera denna generella norm till varje enskilt 

fall med dess delvis unika omständigheter. Funktionen för denna norm är en slags säkerhet för 

att kunna uppnå materiell rättvisa samt flexibilitet.  Processrättsligt sett innebär bona fides att 

domaren vid en avtalstvist kan ta hänsyn till avtalsparternas beteenden. Enligt normerna för 

bona fides kan konsensusavtalet utfyllas med villkor som inte uttryckligen berörts av parterna. 

Fokus kom att ligga på båda parternas beteende. Bona fides har i nutiden fått efterföljare med 

olika namn såsom bla Treu und Glauben, good faith samt i lojalitetsprincipen i Norden. Inom 

ett antal västeuropeiska civilrättsliga lagstiftningar uttrycks denna allmänna rättsprincip ofta 

genom en generalklausul där det sedan finns hänvisningar till mer specifika lagar. Värderingar 

som i sin tur ligger till grund för denna princip, kommer även till uttryck i specifika lagar. 

                                                           
18 Adlercreutz, 2002, s. 49. 
19 Votinius, 2004, s. 73- 74. 
20 Holm, 2004, s. 45. 
21 Votinius, 2004, s. 75. 
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Avtal vilar nu i högre grad på ett antagande om kontraktuell vänskap med syfte att främja 

parternas ömsesidiga nytta.22

 

Vid avtalsförhållande tar parterna ett visst risktagande för att nå fram till ett framgångsrikt 

avtal och utbyte. Detta risktagande kan bestå av att parterna riskerar att bli lurade av ärliga 

involverade eller att av andra anledningar inte få sina förväntningar uppfyllda. För att undvika 

ogynnsamma avtal har samhällsbildningar över tiden försökt straffa oönskade beteenden och 

på motsvarande sätt skydda önskvärda beteenden i utbytessituationer. På samma gång har 

normer av olika slag utvecklats vilket har kommit i uttryck genom exempelvis regelsamlingar 

och sedvänjor. Dessa utvecklade normer har i sin tur förmedlats via någon formella social 

institution såsom exempelvis rättsordning eller sammanslutningar av marknadsaktörer eller 

via någon icke formell institution såsom familjen. De olika institutionerna har i sin tur arbetat 

för att överföra sedvänjor mellan generationer i form av att standardisera beteenden vilket i 

sin tur påverkat möjligheten att underlätta avtal samt att upprätthålla en social ordning i 

samhället. I dagens samhälle består en av rättsordningens uppgifter i att, då råder oenighet 

mellan parter, tydlig- och klargöra förpliktelse- och riskfördelningen i avtalsförhållanden. 

Rättsordningen har i sin tur försökt att med olika rättsliga medel att ge rättsligt skydd för att 

på bättre sätt kunna möjliggöra och skapa ordning och förutsättningar för samarbete mellan 

människor rörande exempelvis försörjning.  Med anledning av detta har ett stort antal normer 

skapats för att och förmedlats vidare till medborgare via domstolar och parlament och flera av 

dessa normer har associerats med vad som kommit att kallas lojalitetsprincipen. 

Lojalitetsprincipen förknippas med vissa gemensamma rättsnormer vilka innebär skyldigheten 

att ta hänsyn till avtalsparten inom ramen för avtalsförhållandet. Dessa hänsynskrav kan 

handla om att underlätta samt möjliggöra en avtalsförpliktelse men kan även leda till att 

graden av omsorg gällande motpartens avtalsassocierade intressen höjs i och med 

överenskommelsen. Denna omsorgsgrad kan ses som en förstärkning av neminem laedere 

(skada ingen), vilken är en obligatorisk princip för samhällen vilka är civiliserade. 

Lojalitetspliktens syfte kan härledas redan ur den romerska rätten där rättens anvisningar är: 

Juris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere (att leva 

ärligt, att inte skada sin nästa och ge var och en sitt).23

 

                                                           
22 Holm, 2004, s. 50-52. 
23 Holm, 2004, s. 1-2. 
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2.3 Allmänt om anställningsavtalet och lojalitetsplikt 

 

Anställningen är ett avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Anställningsavtalet kan 

komma till stånd formlöst, det som krävs är att en person får ett arbete hos en annan person 

där villkoren kan vara reglerade av sedvänja kollektivavtal, lag eller allmänna rättsgrundsatser 

eller bruket vid företaget24. Arbetstagarens huvudförpliktelse enligt anställningsavtalet är att 

utföra ålagt arbete medan arbetsgivarens huvudförpliktelse är att betala ut lön för det utförda 

arbetet. I anställningsavtalet är lojalitetsplikten en s.k. biförpliktelse likt ett samlat begrepp för 

en mängd lojalitets relaterade biförpliktelser. Dessa biförpliktelser har gemensamt att de 

innebär en skyldighet för avtalspart att tillvarata motpartens intressen.25

Lojalitetsplikt beskrivs enligt Svensäter (1991) som en förutsättning för att hela vårt 

produktionssystem ska fungera. För att arbetsgivarens verksamhet ska kunna fungera måste 

denne lämna ut sitt kunnande och sig till arbetstagaren. För att arbetstagaren i sin tur skall 

kunna utföra sitt arbete måste kunskap i förtroende lämnas. Denna situation kräver att 

arbetsgivaren i vissa fall skyddas mot att arbetstagaren utnyttjar detta förtroende vilka strider 

mot arbetsgivarens intressen. 26

 

En tvist kan uppstå i en avtalsrelation mellan parter rörande frågan vilka förpliktelser som 

respektive part ska uppfylla. Den ena av parterna anser att en förpliktelse kan anses vara 

underförstådd i och med avtalsslutandet medan den andra parten kan anse att det inte existerar 

några förpliktelser utöver vad som uttryckligen framkommit mellan parterna i samband med 

avtalsslutandet. Då denna tvist skulle utvecklas till en rättslig tvist måste slutligen 

rättstillämparen avgöra denna fråga. I det fall då tvisten handlar om att tolka en avtalstext blir 

den språkinriktade tolkningen central (vilken dock inte bör användas isolerad). Den som fått 

till uppgift att lösa tvisten måste vanligtvis använda sig av ett bredare förhållningssätt 

eftersom det behöver reflekteras över avtalssituationens helhet. Lojalitetsprincipen innebär, 

enligt svensk rätt, att en avtalspart har att mot sin avtalspart visa viss hänsyn. Det är heller inte 

tillräckligt att vid utförandet av en avtalad prestation endast utföra den uttryckligen avtalade 

prestationen, avtalsrelationen anses även alstra en skärpt allmän aktsamhetsplikt. Denna 

aktsamhetplikt innebär att avtalsparten även skall prestera ett antal situationsbestämda 

konkreta biförpliktelser. Exempel på sådana biförpliktelser som av doktrinen benämns som 

                                                           
24 Adlercreutz, 2003, s. 111. 
25 Ds 2002:56,  s.292. 
26 Svensäter, 1991,  s.112. 

 17



biförpliktelser och vanligen benämns lojalitetsplikter är: klargörandeplikt, tillsynsplikt, 

vårdplikt, omsorgsplikt, tystnadsplikt, informations- och upplysningsplikt samt förbud mot 

konkurrerande verksamhet27. 

 

Enligt Schimdt (1994) är den grundläggande synpunkten att arbetstagaren inte får skada 

arbetsgivaren. Anställningsavtalet består inte enbart av skilda aspekter såsom utbyte av 

förmögenhetsrättsliga prestationer, utan skapar även ett personligt förhållande mellan 

arbetstagaren och arbetsgivaren. Ett anställningsförhållande grundar förpliktelser som går 

längre än vad som i allmänhet gäller i kontraktsförhållanden utan de ligger vid sidan av 

arbetsprestationen i sig och kan därför karaktäriseras som biförpliktelser. En gemensam 

synpunkt är att det råder en skyldighet för arbetstagaren att sätta arbetsgivarens intresse 

framför sitt eget samt att undvika situationer där denne kan hamna i en pliktkollision. 

Skyldigheterna enligt anställningsavtalet sträcker sig alltså utöver att arbetstagaren ställer sin 

arbetskraft till förfogande under den reglerade arbetstiden enligt rättsuppfattningen.28

 

Ett anställningsavtals innehåll präglas inte endast utav vad parterna själva har avtalat om utan 

avtalet styrs även av normer som hämtats från annat håll. Vid sidan av det enskilda avtalet 

regleras anställningsavtalet av bla tjänstereglemente, kollektivavtal samt lagstiftning. I det 

enskilda anställningsavtalet intar kollektivavtalet en särställning men kompletteras även av de 

övriga generella normerna. I arbetsrättsliga sammanhang hamnar individualismen i skuggan 

av kollektiva lösningar där även kollektivavtal även får en normativ effekt på arbetstagare 

vilka ingår avtal men vilka står utanför den avtalsgrundande arbetstagareorganisationen.29

En normkälla vad gäller lojalitetsplikt är även domstolarnas uppfattning kring begreppet 

lojalitetsplikt, vilket framkommer i praxis och då främst rörande den anställdes förpliktelser. 

Ur rättspraxis framkommer att ytterligare förpliktelser finns att fullgöra för den anställde 

utöver att utföra sitt arbete, dessa förpliktelser handlar vanligtvis om att följa ordnings- och 

säkerhetsföreskrifter, att samarbeta samt att vara lojal mot arbetsgivaren. Normer som till stor 

del utvecklats ur rättspraxis är just lojalitetsplikten samt god sed på arbetsmarkanden. Utan 

att vara lagreglerad kan den allmänna plikten om att som anställd vara lojal mot sin 

arbetsgivare/ avtalspart anses vara erkänd i ett anställningsförhållande och ingå som ett led i 

anställningsavtalet trots att det ej explicit åberopats.30 Lojalitetsförpliktelser kan, enligt 

                                                           
27 Holm, 2004,  s. 2-3. 
28 Scmidt, 1994, s. 257. 
29 Holm, 2005, s. 135. 
30 Holm, 2004, s. 136. 
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Svensäter (1991), förknippas med ett, genom rättspraxis utvecklat, antal inomobligatoriska 

biförpliktelser. Dessa biförpliktelser är i förhållande till övriga normer inte alltid helt tydliga 

eftersom de i lagstiftning samt kollektivavtal endast spritt uttryckts. Vid sidan av 

huvudförpliktelsen (åtagandet av arbetsprestationen) förekommer biförpliktelserna och kan 

anses vara underförstådda samt uttryckta. Det rent konkreta innehållet i lojalitetsplikten 

bestäms och benämns till större delen som negativt, detta med anledning av att det kan 

uppfattas enklare att konkretisera abstrakta normer på detta sätt.31 Anställningens förpliktelser 

går längre än vad som i allmänhet gäller i kontraktsförhållanden, dessa förpliktelser ligger vid 

sidan av huvudförpliktelsen och kan därför anses som en biförpliktelse. Arbetstagaren är 

skyldig att sätta arbetsgivaren intresse framför sitt eget för att undvika pliktkollision. 32

Lojalitetsförpliktelser kan enligt Holm(2004) delas in och kategoriseras på olika sätt, både 

efter aktivitetsplikter respektive passivitetskonflikter men även enligt ytterligare kategorier 

såsom: Plikt att undvika skadliga bisysslor (bla förbud att konkurrera), sekretess- och 

tystandsplikt, informationsplikt, en allmänskyldighet att undvika att skada arbetsgivaren eller 

dennes egendom och att inte missbruka förtroende för egen vinning. Anställningens karaktär 

och där främst den samverkan mellan arbetsgivaren och arbetstagaren som råder ligger till 

grund för den mer långtgående lojalitetsplikten och skiljer sig därmed mot vad som i 

allmänhet anses gälla i för avtalsförhållanden.33  

 

2.4 Arbetssökandes upplysningsplikt vid anställningsavtalets ingående 

 

Då en person söker arbete anses denne ha en skyldighet att upplysa arbetsgivaren om 

väsentliga förhållanden innan anställningsavtalet skall ingås. Inom den arbetsrättsliga 

lagstiftningen råder inga uttryckliga regler angående upplysningsplikt för arbetssökanden utan 

denna följer istället av allmänna avtalsrättsliga regler. Vad gäller upplysningsplikten är AvtL 

30 § samt 33 § relevanta. 34 AvtaL 33 § blir tillämpbar då en avtalspart har haft vetskap om 

relevanta fakta vid tillkomsten av rättshandlingen och om förhållandena var sådana att det 

med hjälp av vetskap om dessa relevanta fakta skulle strida mot tro och heder att åberopa 

rättshandlingen. Det krävs även att motparten, i detta fall, arbetsgivaren, inte vetat om eller 

haft kännedom om dessa relevanta fakta. Då ett anställningsavtal ogiltigförklaras med stöd av 

AvtL 33§ upphävs det med omedelbar verkan. Det krävs även att förhållandena i övrigt är 

                                                           
31 Svensäter, 1991, s. 114. 
32 Schmidt, 1994, s. 257-258. 
33 Holm, 2004, s. 136-137. 
34 Schmidt, 1994, s. 182. 
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sådana att det anses åligga den arbetssökande att lämna de aktuella upplysningarna på ett 

sådant sätt att om ett förtigande framstår som otillbörligt. AvtL 33 § avser situationer där det 

anses föreligga upplysningsplikt för den part som har vetskap om relevanta fakta för 

motparten.35 AvtL 30 § kan tillämpas då en rättshandling ska ogiltigförklaras mot personen 

vilken rättshandlingen företogs mot och om denna handling framkallat densamma genom ett 

svikligt förfarande. Svikligt förfarande kan förekomma då avtalspart förtiger fakta. För att 

AvtL 30 § ska bli tillämplig vid förtigande är kriterierna desamma som AvtL 33 § med 

undantaget att det krävs någon typ av aktivitet av den person som förtigit, den arbetssökande 

ska ha framkallat situationen.36

 

Då ett avtal hävs eller ogiltigförklaras förblir rättsverkningarna desamma för arbetstagaren 

och arbetsgivaren. I Lagen om anställningsskydd (LAS) 18 § har en arbetsgivare rätt att 

avskeda en arbetstagare om arbetstagaren grovt åtsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren. 

Ett avskedande utgår ifrån påtagliga och uppenbara förseelser såsom exempelvis illojalitet och 

misskötsamhet. Ett avskedande kan likställas med hävning av ett avtal och rättsverkningen av 

en hävning är att anställningen upphör med omedelbar verkan.37 Undlåter en arbetssökande 

att lämna upplysningar kan detta kombinerat med exempelvis de omständigheter som den 

arbetssökande förtigit, utgöra grund för avskedande enligt LAS 18 §. Arbetsdomstolen har i 

sin praxis bedömt förutsättningarna för ogiltigförklaring av anställningsavtal på samma sätt 

som för avskedande. Skulle det föreligga förutsättningar för tillämpning av avtalslagens 

ogilitighetförklaring av avtal kan arbetsgivaren även välja att avskeda arbetstagaren. Med 

anledning av detta behöver arbetsdomstolen inte varje gång ta ställning till huruvida 

avtalslagens ogilitighetsregler eller regler om avsked enligt LAS skall tillämpas.38

 

                                                           
35 Schmidt, 1994, s. 183. 
36 Adlercreutz, 2002, s. 276. 
37 Prop. 1973:129, s. 148-149. 
38 Malmberg,  2000-2001, s. 639-640. 
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2.5 Lojalitetsplikten för arbetstagaren under anställningsförhållandet 
 

2.5.1 Kravet att utföra en fullgod arbetsinsats 

Som arbetstagare är man skyldig att utföra en fullgod arbetsinsats. Arbetstagaren ska utnyttja 

sin arbetsförmåga fullständigt samt vara duglig för sin tjänst. Å andra sidan har arbetsgivaren 

en skyldighet att acceptera att arbetsförmågan hos arbetstagaren försämras med åldern och att 

olika omständigheter kan medföra och påverka förändringar i arbetsprestationen, exempel på 

sådana förändringar kan vara skilsmässa, dödsfall inom familjen eller tillfällig sjukdom.39

 

2.5.2 Plikten att undvika bisysslor 

 

Att utföra en fullgod arbetsinsats är nära förknippat med reglerna om bisysslor. Så länge en 

arbetstagare inte eftersätter sina huvudsakliga arbetsuppgifter äger denne rätt att disponera sin 

fritid som arbetstagaren vill. En arbetstagare kan exempelvis ägna sig åt bisysslor, dock under 

beaktande av vissa begränsningar. Normalt sett räknas inte skötsel av den egna eller familjens 

angelägenheter som bisyssla utan varje uppdrag, anställning eller annan verksamhet som den 

anställde har vid sidan av sin anställning. En bisyssla kan anses som rättsligt sanktionerande 

då den innebär skada för arbetsgivaren.40 Olika kategorier av bisysslor som kan anses skada 

arbetsgivaren är. Konkurrerande bisysslor, förtroendeskadliga bisysslor samt 

arbetshindrande bisysslor. 41  De verksamheter som förekommer och finns respekterade i 

ovanstående grupper kan i sig anses vara legalt accepterade, det är dock då den anställde 

väljer att ägna sig åt någon av dem samtidigt vid sidan av sin huvudanställning som ingriper 

på lojalitetsplikten.  Av ovanstående otillåtna bisysslor är endast kategorin: 

förtroendeskadliga bisysslor lagreglerad och då i 7 § Lagen (1994:260) om offentlig 

anställning. Denna paragraf reglerade före 1 januari 2002 endast anställda vid de allmänna 

försäkringskassorna samt statsanställda men kom att utökas efter ovanstående datum till att 

gälla utöver tidigare kategorier även anställda vid kommuner, landsting samt 

kommunalförbund. Arbetsgivaren skall enligt 7a § informera arbetstagarna om vilka 

förhållanden som kan utgöra en otillåten bisyssla . En förbjuden bisyssla, kan efter särskilt 

beslut, efter att arbetsgivaren fått vetskap om att en offentliganställd ägnar sig eller åtagit sig 

                                                           
39 Scmidt, 1994, s. 227. 
40 Schimdt, 1994, s. 265. 
41 Prop. 2000/01: 147, s.8. 
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en förtroendeskadlig bisyssla, förbjudas. Konkurrensbisysslor samt arbetshindrande bisysslor 

kan vid sidan av lagfäst reglering även regleras i kollektivavtal.42

Förtroendeskadliga bisysslor kan även aktualiseras i privat verksamhet. I AD 1993 nr 56 hade 

en verkställande direktör i ett dotterbolag tillhörande en koncern engagerat sig i en 

verksamhet vilken konkurrerade med en verksamhet som bedrevs av en stor och betydande 

kund till ett annat ingående bolag i samma koncern. AD ansåg att den verkställande direktören 

hade verkat arbetsgivarens förtroende och ansåg därmed avskedandet som giltigt. I ett annat 

fall 1989 nr 90 hade en grossistchef inom videobranschen blivit uppsagd från sin anställning 

med anledning av illojalitet mot arbetsgivaren. Grossistchefen hade trädit in som 

firmatecknare och styrelserepresentant hos ett bolag som var en av arbetsgivarens kunder. AD 

menade kom dock fram till att arbetsgivarens övriga relationer inte riskerats och därmed 

äventyrats.  

 

2.5.3 Arbetstagarens skyldighet att inte begå brott i samband med tjänsten 

 

Begreppet vandel har kommit att kopplas till arbetstagarens lojalitetsplikt. Detta begrepp 

beskriver det förhållningssätt arbetstagaren ska ha och uppföra sig på under sin arbetstid och 

även de förhållningsregler arbetstagaren har att ta hänsyn till under sin fritid. Inom arbetstid 

kan arbetstagarens uppförande mer kopplas och hänföras till arbetsgivarens rätt att leda och 

fördela arbetet. Med anledning av arbetsgivarens s.k. 32 § -befogenheter har denne rätt att 

upprätta och föreskriva uppföranderegler som arbetstagaren i sin tur är skyldig att följa.43 

Skulle en arbetstagare begå brott i tjänsten har detta ansetts som en allvarlig överträdelse av 

AD. Straffbara handlingar riktade mot kollegor eller arbetsgivare har strängt betraktats av 

AD. Våld och hot om våld har bedömts hårt och resulterat med uppsägning eller avsked då det 

kunnat styrkas.44 Olika kränkningar såsom våldtäkt eller sexuella trakasserier har likställts 

som misshandel och hot av AD.45  Förmögenhets- samt tillgreppsbrott har bedömts hårt av 

AD. Då arbetsgivarens förtroende allvarligt skadats eller upprepats flera gånger har detta 

särskilt beaktats även då mindre värden har missbrukats har detta ansetts betydelsefullt av AD 

eftersom arbetsgivarens förtroende svikits.46 Det har ansetts vara oförenligt med 

anställningsavtalet att arbetstagaren gör sig skyldig till ett förmögenhetsbrott mot 

                                                           
42 Prop. 2000/01:147, s. 18.  
43 Svensäter, 1991, s. 165. 
44 AD 1982 nr 67.  
45 AD 1999 nr 29. 
46 AD 1998 nr 25. 
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arbetsgivaren eftersom detta anställningsförhållande grundar sig på ett förtroende mellan 

arbetsgivaren och arbetstagaren. Detta uttalas i förarbetena till LAS (1982:80) där det bla sägs 

att det finns anledning använda sig av ett strängt betraktelsesätt över hela arbetsmarknaden 

eftersom tillgreppsbrott, förmögenhetsbrott, våld, hot om våld eller andra brottsliga 

förfaranden som riktas mot arbetsgivaren inte hör hemma i arbetsmiljön.47 På personal inom 

rättsväsendet är kraven varit särskilt höga vad gäller brott inom tjänsten, skulle exempelvis en 

polis eller domare begå brott skulle detta allvarligt skada förtroendet för och inom 

myndigheten.48 För arbetstagare på arbetsmarknaden i övrigt kommer uppsägning mer ofta i 

fråga än avskedande. AD menar att skälen för uppsägning måste vara tungt vägande och då 

efter att en omplacering ansetts inte kunna lösa problemet, brottets karaktär avgör om saklig 

grund föreligger trots att de kanske inte är kopplat till tjänsten. I AD 1984 nr 9 ansåg en 

person som innehaft och langat narkotika haft fog för uppsägning.49 Vid AD:s bedömning av 

brott i tjänsten har det begångna brottet ställts mot just den specifika tjänsten. Förutom att 

arbetstagarens förtroende allmänt har skadats ska även arbetstagaren ha visat sig inte vara 

lämplig för sina arbetsuppgifter. Det beaktas även, om ett fängelsestraff skulle bli aktuellt, hur 

denna frånvaro skulle påverka arbetet och om detta kan innebära sådan olägenhet och därmed 

utgöra saklig grund för uppsägning. Bedömning sker även av den skada arbetsgivaren lidit 

eller kan i framtiden komma att lida pga. arbetstagarens brott vad gäller arbetsgivarens 

anseende och rykte.50

 

Vad gäller arbetstagarens fritid är denne som tidigare nämnts fri att disponera över denna som 

arbetstagaren önskar. Så länge arbetstagaren inte eftersätter sina huvudsakliga arbetsuppgifter 

kan denne fritt välja om denne själv vill skaffa sig inkomster vid sidan av arbetet med 

undantag av regleringen av offentligt anställdas bisysslor 51(som tidigare beskrivits). Vad 

gäller synen på hur en arbetstagare kan drabbas av sanktioner som inträffat under dennes fritid 

har bedömts med utgångspunkten i hur omständigheterna i händelsen är avsedda att allvarligt 

skada eller rubba förtroendet som arbetstagaren innehar hos arbetsgivaren. Även huruvida 

arbetsgivarens verksamhet får försämrat anseende pga. arbetstagarens agerande bedöms. 

Faktorer som ligger till grund för bedömningen sker med hänsyn till arbetstagarens position, 

hur dennes agerande och beteende kommit att påverka anställningsförhållandet samt 

                                                           
47 Prop 1981/82 :71, s. 72. 
48 Se AD 1989 nr 52, AD 1992 nr 51. 
49 AD 1984 nr 9. 
50 AD 2001 nr 2. 
51 Schmidt, 1994, s.265. 
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arbetstagarens arbetsuppgifter. I praxis har kravet på vandel varierat från olika fall men det 

som främst beaktats är huruvida arbetstagarens agerande sammanhänger med arbetsgivaren, 

andra anställda, arbetsplatsen eller kunderna till verksamheten. Gränsen mellan arbetstid och 

fritid har kommit att bli något oklar där förtroendet som arbetstagaren åtnjuter hos 

arbetsgivaren även måste respekteras på fritiden. Handlingar, sysselsättningar och vanor som 

inte direkt har samband med tjänsten, arbetsplatsen eller arbetsgivaren i fråga har kommit att 

innefatta vissa begränsningar. Begreppet vandel har som sagt kommit att användas på en 

eventuell förtroendeskadlig bisyssla som arbetstagaren genomför på fritiden och kan alltså 

komma att resultera i sanktioner såsom uppsägning eller avskedande.52

 

2.5.4 Konkurrerande verksamhet 

 

I ett avtal råder ofta mer eller mindre underförstådda förväntningar på att avtalsparterna skall 

avhålla sig från att begå skadegörande handlingar. 

I vissa avtalstyper kan avtalsparten anses vara skyldig att avhålla sig från att bedriva 

konkurrerande verksamhet mot sin avtalspart och detta trots att denna förpliktelse inte 

framgår genom avtalets ordalydelse. Denna förpliktelse brukar härledas från det allmänna 

kravet på lojalitet och utgörs inte utav några konkreta förpliktelser utan mer som en flexibel 

norm som efter den omgivande kontexten anpassar sig. Konkreta förpliktelser som kan tänkas 

bli relevanta framkommer alltså först då kontexten blir given.  Att undvika konkurrerande 

verksamhet mot sin avtalspart är alltså inte någon generell avtalsrättslig förpliktelse men i 

många avtal av betydande vikt. Då en lojalitetskränkande konkurrens uppstår riskeras det 

förväntade ekonomiska utbytet av exempelvis investerade summor och den illojala 

konkurrensen kan förutom mätbara förmögenhetsskador, riskera och förstöra framtida 

samarbete i avtalsrelationen pga. minskad eller raserad tillit. På en konkurrensutsatt marknad 

är det många gånger nödvändigt att avtalsparterna uppdaterar och delger varandra information 

och kunskaper av olika slag, detta eftersom informationen och kunskapen kan ha avgörande 

betydelse för resultatet av olika avtal i affärsmässiga relationer. Till följd av detta förekommer 

rättsliga krav vilka utrycks i olika former av informations- och upplysningsplikter.53 

Mottagaren av informationen får varken föra vidare informationen till någon annan eller 

utforska den själv. Denna tystnadsplikt samverkar i hög grad med konkurrensförbudet med 

anledning av att skydda parten som har rätt till legal information. Att inte bryta mot detta 

                                                           
52 Ds 2002:56, s. 341-348 
53 Holm, 2004, s.141-142. 
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grundläggande förtroendeförhållande är viktigt för att nå framgångsrika affärer och 

samarbeten på marknaden. I Sverige anses konkurrens vara något positivt och nödvändigt då 

det handlar om att skapa effektiva utbyten på marknaden, vilket kan förknippas med 

begreppet fri marknad. Marknadens effektivitet vad gäller utbyte skulle lätt kunna sättas ur 

spel genom att betydande markandsaktörer agerar eller beter sig så att konkurrensen sätts ur 

spel. I Sverige skyddas detta genom konkurrenslag, vilken begränsar sätten att använda 

konkurrenshämmande avtal exempelvis genom konkurrensklausuler samt en 

konkurrensvårdande myndighet vilka arbetar för en stärkt konkurrens.54

 

Arbetsgivarens legitima intressen och speciellt konkurrensintresset skyddas på olika sätt 

främst genom konkurrensförbudet samt tystnadsplikten. Genom att exempelvis en 

arbetstagare ägnar sig åt en konkurrerande bisyssla kan arbetsgivarens ekonomiska intressen 

skadas eftersom denna bisyssla konkurrerar med verksamheten arbetsgivaren bedriver. 

Anställningsavtalet innebär att arbetstagaren mot ersättning skall uppfylla arbetsgivaren 

befogade förväntningar och en av dessa grundläggande förväntningar är att låter bli att 

bedriva eller delta i konkurrerande verksamhet inom arbetsgivarens verksamhetsområde. Då 

ett anställningsavtal ingås görs ett frivilligt val av arbetstagaren att inte ägna sig åt alltför stora 

andra möjligheter att tjäna pengar. Vad som menas med konkurrensförbud har framförallt, i 

Sverige, framkommit genom rättspraxis.55  

 

I AD 1977 nr 118 gällde frågan huruvida arbetsgivaren haft saklig grund att avskeda två 

arbetstagare eftersom dessa under sina bestående anställningar lämnat in anbud rörande 

verksamhet som konkurrerade med arbetsgivaren. Arbetsgivaren skiljde arbetstagarna från 

deras anställningar genom avskedande efter att anbudet accepterats och att arbetstagarna då 

sagt upp sina anställningar. Genom domslutet i AD 1977 nr 118 framkommer det att en 

anställd, medan anställningsavtalet består, i allmänhet bryter mot det lojalitetskrav vilket 

följer av anställningsavtalet om denne bedriver konkurrerande verksamhet. Till sådan 

verksamhet räknas då anbudstävlan med arbetsgivaren då syftet varit att anställningen skall 

lämnas om anbudet antas för att sedan övergå till att bedriva egen verksamhet. 

Arbetsdomstolen framförde att arbetsgivaren var berättigad att tillgripa avskedande eftersom 

omständigheterna i det enskilda fallet skall tas i beaktande då illojalitet åberopas som grund 

för avskedande. Då graden av illojalitet bedöms skall arbetstagarens ställning i företaget samt 
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betydelsen av konkurrensåtgärden i företaget. AD kom fram till att de två arbetstagarna inte 

haft någon förtroendeställning i företaget och anbudsförfarandet kunde på grund av arbetets 

karaktär likställas med ett sökande av annan anställning. Eftersom förfarandet i sin tur endast 

lett till en begränsad skada för arbetsgivaren ansåg AD att avskedandena varit lagstridiga.56

Förutsättningen för att arbetstagaren skall anses bryta mot anställningsavtalet är bla att dennes 

verksamhet är ägnad att tillfoga arbetsgivaren påtaglig skada. Skaderekvisitet anses vara 

centralt och då även endast när det föreligger risk för skada för arbetsgivaren.57 Genom AD 

1982 nr 42 framkom det att en arbetstagares planer på egen verksamhet kan utgöra en sådan 

risk för skada för arbetsgivaren att det förelåg grund för avskedande.58 I AD 1993 nr 12 

planerade fyra arbetstagare verksamhet vilken konkurrerade med arbetsgivaren. AD ansåg att 

den planerade verksamheten skulle kunna ha skadat arbetsgivarens verksamhet och 

avskedandena från arbetsgivaren ansågs därmed ha varit befogade.59  

 

Konkurrensförbudet vilket är förknippat med anställningsavtalet har enligt rättspraxis kommit 

att gälla alla arbetstagare och då en arbetstagare som innehar en förtroendeställning med 

exempelvis specialistkunskaper bryter mot konkurrensförbudet har den potentiella skadans 

storlek, i allmänhet, ansetts vara större. Tillitsbrottet blir i dessa fall grövre eftersom 

begreppet förtroendeställning löper igenom den viktiga avtalsförutsättningen. 

Konkurrensförbudet gäller normalt sett under hela anställningstiden och då inbegripande 

uppsägningstiden. Normalt sett har dock en anställd rätt att under sin pågående anställning 

söka arbete hos annat företag, trots om det skulle vara så att detta befinner sig i samma 

bransch som arbetsgivarens verksamhet. Den anställde har inte någon allmän upplysningsplikt 

gentemot sin arbetsgivare angående dennes eventuella framtidsplaner. Trots att 

lojalitetsförpliktelsen kan anses underförstådd kan den förekomma explicit i både 

kollektivavtal samt enskilda avtal, det kan vara en fördel att införa en tydlig klausul gällande 

detta i avtalen eftersom det kan få en återhållande verkan på lojalitetsbrott. I AD 1993 nr 18 

förekom en konkurrensbegränsningsklausul vilken dock inte fick någon effekt. Det 
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hänvisades istället i domen till gällande kollektivavtal för branschen(frisör) där det förekom 

ett avtalsvillkor vilket förbjöd anställda att klippa på sin fritid.60

Då ett anställningsavtal upphör, upphör normalt sett även tillhörande förpliktelser med 

avtalsförhållandet. Undantag förekommer dock i och med LHF 7§ 2 St. , vilken reglerar rena 

missbrukar fall. Vissa biförpliktelsers giltighetstid går att reglera via avtal och det handlar då 

vanligtvis om att begränsa aktivitetsklausuler såsom sekretessförpliktelser samt 

konkurrensförbud som då skall gälla även efter det att huvudförpliktelsen fullgjorts.  Ett 

avtalsförhållande kan inte anses helt avslutat förrän alla fullgjorda förpliktelser avslutats 

såsom exempelvis preskriptionstider. Då avtalsparter uttryckligen kommer överens om att 

förlänga giltighetstiden på t.ex. en konkurrensklausul även efter anställningens upphörande 

bör syftet samt omfattningen av klausulen framgå tydligt.61 År 1969 slöts en 

överenskommelse mellan dåvarande SAF (nu SN) och på arbetstagarsidan SALF (nu 

Ledarna), SIF och CF rörande begränsning av konkurrensklausulers giltighet. Denna 

överenskommelse om konkurrensklausuler har fått en unik ställning på den svenska 

arbetsmarknaden och räknas som riktningsgivande av AD samt andra domstolar.  I 

överenskommelsen anges användningsområdet för konkurrensklausuler genom 

tillverkningshemligheter eller företagsspecifikt kunnande.62 Konkurrensklausuler faller som 

en del inom anställningsavtalet eller inom kollektivavtalet och normalt sett utanför 

konkurrenslagen tillämpningsområde. Denna begränsning så länge som klausulen reglerar 

anställningsförhållandena under anställningstiden. Undantag i konkurrenslagen för 

kollektivavtal gäller endast anställningsvillkor. Skulle en fackförening försöka reglera om 

varumarknaden dock inte gäller undantaget i 2 § KL.63  

 

2.5.5 Företagshemligheter 

 

I FHL (Lagen om skydd för företagshemligheter) definieras företagshemligheter i 1 § som 

information om drift- eller affärsförhållanden i en näringsidkares rörelse som näringsidkaren 

håller hemlig och vars röjande är ägnat att medföra skada för denne i konkurrenshänseende. 

Vad gäller information så innebär detta dels enskilda människors kännedom om ett 

förhållande trots att det inte dokumenterats och dels uppgifter som i någon form 

dokumenterats, exempelvis ritningar och modeller. Definitionen av företagshemlighet är å sin 
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sida ganska vid och generös, vilken uppgift som helst kan i princip utgöra en 

företagshemlighet. Det som är avgörande är arbetsgivaren själv valt att hålla uppgiften hemlig 

eftersom spridningen av denna kan komma att skada arbetsgivaren ur ett 

konkurrenshänseende. Uppgiftens karaktär är därmed inte av avgörande betydelse och det 

behöver inte vara fråga om en allvarligare risk för skada för att uppgiften ska behöva anses 

vara skyddad.64 FHL är tillämplig både för privat och offentlig sektor. Inom det offentliga är 

det dock förbjudet att begränsa yttrandefriheten om det inte görs genom lag och det är SekrL 

som anger bestämmelserna inom området för företagshemligheter gällande offentlig sektor.65

Konkurrensförbudet preciserades i AD 1980 nr 82 där det uttalades att förutsättningen för att 

arbetstagaren skall anses bryta mot anställningsavtalet är att syftet är att tillfoga arbetsgivaren 

en mer påtaglig skada vilket kan uppfattas som illojal.66 Detta förbud innefattar såväl 

arbetstagarens utnyttjande företagshemligheter av konkurrens samt där arbetstagaren 

använder sin personliga skicklighet, kunskap och erfarenhet vilken inte innefattas av 

begreppet företagshemlighet. 67  Information som anses vara hemlig inom den privata sektorn 

bestäms i princip av arbetsgivaren. Skulle en arbetstagare av oaktsamhet eller avsiktligen 

utnyttja eller röja en företagshemlighet ska denne ersätta arbetsgivaren för uppkommen skada. 

För sådana handlingar som görs av arbetstagaren efter anställningens upphörande kan 

skadestånd utdömas om det föreligger synnerliga skäl enlig 7 § 2st. Avsikten med detta är att 

förhindra missbrukande av företagshemligheter men att inte en arbetstagare då denne fått en 

ny anställning, skall kunna använda sina kunskaper fritt.68  

 

2.5.6 Allmänt om tystnadsplikt 

 

Tystnadsplikt för arbetstagare kan följa av avtal så som kollektivavtal eller enskilt avtal eller 

lag och att vara lojal mot sin arbetsgivare innebär att iaktta i viss mån iaktta tystnadsplikt. 

Skulle arbetstagare begå brott mot lagstadgad tystnadsplikt kan arbetstagaren dömas för brott 

mot tystnadsplikten enligt BrB 20:3. 69 Tystnadsplikten är ett område som även berör 

personen ifrågas yttrandefrihet. I Sverige är varje medborgare gentemot det allmänna 

tillförsäkrad yttrandefrihet. Det allmänna innebär det allmännas verkställande organ såsom 

exempelvis domstolar och privaträttsliga subjekt som arbetar med myndighetsutövning Även 
                                                           
64 Svensäter, 1991, s. 123. 
65 Fahlbeck, 2004 s. 57. 
66 AD 1980 nr 82. 
67 Fahlbeck, 1991, s. 94. 
68 Adlercreutz, 2003, s. 162. 
69 Nicander, 1995-96, s. 39, Schmidt, 1994, s. 261. 
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normgivande organ såsom exempelvis riksdagen räknas till det allmänna då de beslutar om 

offentligrättsliga betungande föreskrifter för enskilda medborgare. Att varje medborgare har 

rätt till yttrandefrihet gentemot det allmänna följer av RF 2:1 där det framkommer att varje 

medborgare har rätt att fritt uttrycka sig i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela 

upplysningar samt att uttrycka åsikter, tankar och känslor. Yttrandefrihetens innebörd uttrycks 

ytterligare i yttrandefrihetslagen (YGL) samt tryckfrihetsordningen.70

Rätten till yttrandefrihet gäller endast gentemot det allmänna vilket innebär att en arbetstagare 

har långtgående rättigheter vad gäller yttrandefrihet om denne har en allmän arbetsgivare. 

Någon liknande rättighet i förhållande till privat arbetsgivare finns inte. Det skiljer sig därmed 

åt vad gäller kravet på tystnadsplikt beroende på om arbetstagaren är anställd inom den 

offentliga sektorn eller om arbetstagaren är privat anställd. Detta eftersom det ur ett rättsligt 

hänseende råder olika utgångspunkter för hur långt kravet på tystnadsplikt sträcker sig.71

 

2.5.7 Kritikrätt 

 

Det råder inga lagstadgade bestämmelser som reglerar frågan om arbetstagarens möjligheter 

att kritisera arbetsgivaren. Nära förknippat med kritikerrrätten är dock yttrandefriheten. Ur 

rättspraxis har det kunnat utläsas att arbetstagaren innehar en vidsträckt rätt att kritisera 

arbetsgivaren och dennes handlande. Att kunna kritisera sin arbetsgivare anses i AD 1982  

nr.110 vara en viktig förutsättning för ett gott arbetsresultat och för att uppnå goda 

arbetsförhållanden. Vidare anses det nödvändigt med en vidsträckt kritikerrrätt för att en 

facklig verksamhet skall kunna bedrivas på arbetsplatsen. Likaså har arbetsgivaren rätt att 

kritisera arbetstagarna och den fackliga verksamheten.72 Anställningsavtalet utgör inte något 

generellt hinder för att en arbetstagare ska kunna påtala missförhållanden i arbetsgivarens 

verksamhet hos behörig myndighet.73

 

 

 

 

 

 

                                                           
70 Ds 2001:9, s.17. 
71 Schmidt, 1994, s.261. 
72 AD 1982 nr 110. 
73 Ds 2002:56, s.316. 
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2.5.8 Skyldighet att inte skada arbetsgivarens egendom 

 

En arbetstagare anses i och med lojalitetsplikten vara skyldig att inte skada arbetsgivarens 

egendom. Det råder krav inom arbetsrätten på att arbetstagaren ska visa varsamhet och 

omsorg i förhållande till anförtrodd egendom och denna omsorgsplikt har uttryckts så att 

denne ska visa aktsamhet och omsorg i sitt arbete. Arbetstagares skyldigheter vad gäller 

skyldighet att ej skada arbetsgivarens egendom kan även regleras i kollektivavtal. Vanligt är 

då att en varsam hantering av exempelvis verktyg och råmaterial som används inom arbetet 

krävs. Ovanstående vård- och omsorgsplikt finns inte reglerad i lag utan följer av allmänna 

regler vilka kan hänföras till lojalitetsplikten.74

 
2.6 Efter att anställningsavtalet upphört 

 

Efter att en anställning avslutats upphör i vanliga fall åliggandena enligt lojalitetsplikten. I 

vissa fall kan dock någon av parterna, oftast arbetsgivaren eftersom det är denne som bedriver 

verksamhet, ha intresse av att lojalitetsplikten i viss mån ska fortsätta gälla. Det är därför 

vanligt att arbetstagarens rätt att bedriva konkurrerande verksamhet liknande arbetsgivarens 

begränsas genom avtal eller klausuler. Å andra sidan har arbetstagaren ett intresse av att 

utnyttja sitt intresse pga. att ju större och mer kunskaper och erfarenheter denne har desto 

större intresse av att använda sig av dessa.  För att inte arbetsgivaren ska kunna ställa orimliga 

krav på arbetstagaren efter anställningens upphörande kan skälighetsregeln i 38 § AvtL 

användas för att ogiltigförklara oskäliga konkurrensklausuler. 

 

2.7 Påföljder av lojalitetsbrott 

 

Det förekommer flera tänkbara påföljder av lojalitetsbrott. De vanligaste påföljderna av 

lojalitetsbrott är uppsägning samt avsked, men även skadestånd är en ytterligare påföljd. Då 

en bedömning skall göras av huruvida ett beteende är att betrakta såsom illojalt handlande och 

därmed att betrakta som ett brott mot anställningsavtalet, anses skaderekvisit vara en central 

del. Dock kan enbart en risk för skada vara tillräckligt för att ett beteende skall betraktas som 

ett sanktionerat lojalitetsbrott. Ett illojalt beteende kan i det konkreta fallet vara svårt att 

beräkna i ekonomiska termer, här kan även skador av mer ideell natur även komma att 

                                                           
74 Svensäter, 1991, s.164. 
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beaktas. Trots att ingen direkt skada har uppstått kan det vara så att exempelvis den anställdes 

kolliderande intressen kan ödelägga och påverka grunden för det fortsatta samarbetet negativt. 

Den nödvändiga tilliten för det fortsatta samarbetet kan vara kullkastad.75

Relevanta faktorer vid skadebedömningen är den anställdes ställning samt graden av 

samverkan mellan arbetsgivaren och anställd relevant. Då ett straffrättsligt sanktionerat 

beteende uppstått vilket riktats mot arbetsgivarens rättsfär, betraktas normalt sett beteendet 

som civilrättsligt sanktionerat avtalsbrott. Särskilt relevant i ett anställningsförhållande är 

brottsbalkens bestämmelser kring förskingring, bedrägeri, olovligt förfogande, trolöshet mot 

huvudman samt tagande av muta.76  

 

I takt med den växande skyddslagstiftningen, har även arbetsgivarens (naturaborgenären) 

förpliktelser gentemot arbetstagaren (naturagäldernären) tilltagit. Arbetsgivaren är bla 

ansvarig för att arbetsmiljön uppfyller vissa krav. Arbetsgivarens möjligheter att säga upp 

anställningsavtalet har även kraftigt minskats enligt lag (1982:80) om anställningsskydd 

(LAS) där en uppsägning måste vara sakligt grundad och detta med anledning av att 

arbetsgivaren är skyldig att beakta arbetstagarens intresse av att behålla sin anställning. 

Uppfylls inte detta krav tillräckligt anses inte uppsägningen av anställningsavtalet som sakligt 

grundad. Skulle det dock vara så att uppsägningen kan anses vara sakligt grundad har kvarstår 

ändock en kvardröjande kontraheringsplikt för arbetsgivaren i och med 

återanställningsskyddet enligt 25§ LAS.77 Det kan med anledning av arbetstagarens 

återanställningsskydd sägas att även arbetsgivaren innehar en lojalitetsplikt gentemot 

arbetstagaren.78

 

2.8 Sammanfattning 
 

Lojalitetsförpliktelsen som biförpliktelse är inte härledd ur någon allmän lojalitetsprincip utan 

har snarare grupperats ihop utifrån gemensamma normer och principer som delas av dessa bi 

förpliktelser och som i sin tur utgör grunden för en mer allmän lojalitetsprincip. Utöver 

ömsesidig lojalitet som en förpliktelse i ett anställningsförhållande kan ett antal 

handlingsprinciper utläsas vilka är en norm för hur arbetsgivare och arbetstagare bör agera i 

                                                           
75 Svensäter, 1994, s. 148-149. 
76 Schmidt, 1994, s. 258. 
 
77 Prop. 1973:129 s. 122. 
78 Ds 2002:56, s. 285. 
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olika situationer för att tillvarata varandras intressen. Arbetstagarens lojalitetsplikt kan 

sammanfattas genom att denne är skyldig att sätta arbetsgivarens intresse före sitt eget och 

undvika att hamna i pliktkollision. Lojalitetsplikten innebär även åtagande som kan sträcka 

sig utanför själva arbetstiden.  

Arbetstagaren skall även visa omsorg, integritet, aktsamhet samt att prestera en fullgod 

arbetsinsats. Alla anställda bör generellt sett uppfylla en viss miniminivå vad gäller lojalt 

beteende.79 De mest dokumenterade biförpliktelserna som brukar sägas utgöra delar av 

arbetstagarens lojalitetsplikt är exempelvis att arbetstagaren är skyldig att ta väl hand om 

arbetsgivarens utrustning och material, att utföra ålagt arbetet enligt arbetsgivarens 

instruktioner och ordningsföreskrifter, att informera och samråda med arbetsgivaren om något 

av betydelse inträffar samt att medverka till att god kommunikation förs. Arbetstagaren får 

kritisera arbetsgivaren inom vissa gränser och har ibland att iaktta tystnadsplikt. 

Arbetstagaren får inte heller bedriva verksamhet som konkurrerar med arbetsgivarens. I 

begreppet lojalitetsplikt brukar alltså flera företeelser inrymmas såsom exempelvis frågor 

kring kritikrätt, konkurrerande verksamhet samt tystnadsplikt. I ett anställningsförhållande 

mellan arbetsgivare och arbetstagare anses allmänt ansvaret ingå att en arbetstagare är lojal 

mot sin arbetsgivare. Ju större förtroende som visas desto större lojalitet kan krävas och därför 

kan lojalitet sägas vara avtalspartens belöning för visad tillit. Ett samband kan sägas 

förekomma mellan ansvar och lojalitetskrav som kan eftersträvas och detta i enlighet med 

principer om ömsesidighet samt proportionalitet. Innebörden i det enskilda anställningsavtalet 

blir till stor del beroende av den anställdes uppgifter och ställning inom företaget och kravet 

på lojalitet blir därför starkt bundet av omgivningen och situationen av den konkreta 

innebörden i anställningsavtalet. 80

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
79 Schmidt, 1994, s. 257- 258. 
80 Holm, 2004, s. 137. 
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2.9 Exemplifiering ur rättspraxis 

 

För att ytterligare belysa vad praxis säger om lojalitetsplikten kommer tre stycken rättsfall 

från AD att framställas. Dessa rättsfall berör främst arbetstagarens lojalitetsplikt såsom förbud 

att bedriva konkurrerande verksamhet, arbetstagaren upplysningsplikt samt ett fall där 

arbetstagarens tystnadsplikt och kritikerrätt båda berörs. De tre rättsfallen har valts ut med 

anledning av att dessa inrymmer många delar kring lojalitetsplikt och belyser därmed 

uppsatsens syfte och frågeställningar. 

 

2.9.1 AD 1977 nr 118  

 

AD hade i detta rättsfall att avgöra huruvida två arbetstagare bedrivit konkurrerande 

verksamhet mot arbetsgivaren under bestående anställning genom att delta i en anbudstävlan 

med arbetsgivaren i syfte att lämna anställningen och övergå till egen verksamhet om anbudet 

skulle antas. Parterna i målet är Svenska Elektrikerförbundet mot Elektriska 

Arbetsgivarföreningen och Siemens Aktiebolag i Luleå.  Siemens Aktiebolag är medlem i 

Elektriska arbetsgivareföreningen och bolaget bedriver rörelse av elektriska 

installationsarbeten från ett filialkontor i Luleå. Mellan parterna i målet finns ett 

kollektivavtal, giltigt from 1 april 1975, som bl a innehåller bestämmelser om att 

arbetstagaren under inga omständigheter får utföra konkurrensarbete åt utomstående personer. 

De två arbetstagarna S-O. H, anställd sedan 1972, och I.J, anställd sedan 1974, avskedades 

från sina anställningar i bolaget den 26 mars 1976. Elektrikerförbundet menar att det inte 

funnits skäl för avskedandena och strider därför mot 18 § LAS. Förbundet yrkar ersättning för 

innestående lön, samt ekonomiskt och allmänt skadestånd. Arbetsgivarparten bestrider 

yrkandena eftersom det varit berättigat att skilja arbetstagarna från deras anställningar med 

anledning av att de brutit mot sina anställningsavtal genom att utöva konkurrerande 

verksamhet gentemot bolaget.  S-O.H och I.J har arbetat som montörer hos bolaget på olika 

arbeten bolaget åtog sig i Luleå regionen. I februari 1976 beslöt sig arbetstagarna under sin 

anställningstid, att lämna in anbud rörande service- arbete på elektriska anläggningar i Luleå 

eftersom de tidigare pratat om att starta en egen rörelse, men dock inte vidtagit någon åtgärd 

att göra detta ännu, vilket skulle konkurrera med arbetsgivarens verksamhet. De båda 

arbetstagarna fick anbudet efter att de upprättat en enskild firma. Efter att ha förnekat för 

arbetsgivarparten att de stod bakom firman då arbetsgivarparten fått kännedom om detta, 

bekräftades detta då anbudet godtagits, arbetsgivarparten varslade då S-O.H och I.J från deras 

 33



anställningar med omedelbar verkan.  Dagen därpå sade arbetstagarna själva upp sig med 

iakttagande av en månads uppsägningstid, arbetsgivaren avskedade dock dessa en vecka 

senare. Arbetsgivarparten menar att arbetstagarna grovt åsidosatt sina åligganden gentemot 

bolaget då de lämnade i anbud eftersom de borde ha varit införstådda med att bolaget skulle 

komma att lämna i anbud likväl.  Utöver detta tillkommer att den elektriska branschen är 

speciellt konkurrenskänslig eftersom det för en yrkeskunnig krävs en obetydlig kapitalinsats 

för att starta rörelse i branschen. I AD:s domskäl framkommer det att det är oomtvistligt att en 

anställd bryter mot det lojalitetskrav som följder av anställningsavtalet om denne medan 

anställningen består driver konkurrerande verksamhet gentemot arbetsgivaren. Till 

konkurrerande verksamhet kan en anbudstävlan gentemot arbetsgivaren i syfte att, om 

anbudet antas, lämna sin anställning och övergå till att bedriva egen verksamhet, räknas. 

Enligt AD ska dock hänsyn tas till arbetstagarens ställning i företaget, möjligheterna att i 

konkurrensen utnyttja företagshemligheter och annat internt material, beskaffenheten av den 

verksamhet med vilken konkurrensen sker samt konkurrensåtgärdens betydelse för företaget.  

På dessa grundval samt andra omständigheter i det enskilda fallet ska det prövas i vilken grad 

av illojalitet som arbetstagaren vidtagit.  Dessa prövningar ska då ske med utgångspunkt i    

18 § 1 st. LAS, och avskedande får då ske om arbetstagaren grovt åsidosatt sina åligganden.  

AD hade i målet alltså att döma om arbetsgivaren hade rätt att avskeda arbetstagarna med 

omedelbar verkan sedan de anställda sagt upp sig för att bedriva konkurrerande verksamhet. 

Majoriteten av AD ansåg att detta inte var befogat då arbetsgivaren antogs kunna dra nytta 

och tillgodogöra sig deras arbetsinsatser under uppsägningstiden. S-O.H och I.J åsidosatte 

otvivelaktigt vad som ålåg dem som anställda inom bolaget men med hänsyn till de 

omständigheter som förelåg samt att arbetstagarna inte innehade någon förtroende ställning 

hos bolaget kan handlandet endast anses ha begränsad omfattning och skada då bolaget gick 

miste om anbudet och graden av illojalitet mot bolaget kan inte anses vara i sådan omfattning 

att ett avskedande kan anses vara befogat redan pga. anbudslämnandet. Då anbudet godtogs är 

det klart att konkurrerande företagsverksamhet inträdde och anställningarna kunde därför inte 

bestå under en längre tid. Avskedande ansågs inte vara befogat eftersom bolaget kunde ha 

tillgodogjort sig deras arbetsinsatser under återstoden av uppsägningstiden.81

 

 

 

 
                                                           
81 AD 1977 nr 118. 
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2.9.2 AD 1997 nr 36  

 

I AD 1997 nr 36 hade domstolen att avgöra om det förelåg skyldigheter för en privatanställd 

tjänsteman att upplysa sin arbetsgivare att han tidigare blivit avskedad från en anställning i 

Tyskland med anledning av ekonomiska oangelägenheter. Fråga rörde om arbetsgivare haft 

grund för att häva ett anställningsavtal med stöd av allmänna avtalsrättsliga regler och om 

avtals ogiltighet eller att skilja arbetstagaren ifråga från anställningen genom avskedande eller 

uppsägning efter att det framkommit att arbetstagaren på grund av ekonomiska oegentligheter 

avskedats från en tidigare anställning. Parterna i målet var Tjänstemannaförbundet HTF mot 

Svanberg & Co Aktiebolag i Örebro och arbetstagaren ifråga, C-O.H, hade varit anställd i 

företaget i drygt ett år innan han skildes från sin anställning med omedelbar verkan den 20 

december 1995. Mellan förbundet och Svanberg & Co gäller kollektivavtal. Förbundet har 

väckt talan mot bolaget och har under åberopande av att fråga är om avskedande utan laglig 

grund, framställt följande yrkanden att bolaget är förpliktigat att utge allmänt och ekonomiskt 

skadestånd samt ersättning för eventuellt framtida skada. Bolaget har bestridit yrkandena. 

C-O.H hade alltså hunnit tjänstgöra i ett år innan det förflutna för mannen ifråga uppdagades 

och blev avskedad. Anledningen till avskedandet var att det framkommit information till 

arbetsgivaren om att tjänstemannen förpliktigats att återbetala ca 90 000 D-mark till ett tyskt 

företag. Kort efter detta förpliktigande dömdes mannen till grovt bedrägeri och därmed till 

villkorlig dom och dagsböter. Vidare framkom det att mannen var ”bränd” i sin gamla bransch 

och att man inte litade på mannen ifråga. Under hösten 1994 sökte C-O.H anställning i 

Sverige och kontaktades av bolagets VD H.S. Parterna träffades inför en eventuell anställning 

eller annat framtida samarbete och diskuterade främst bolagets affärsidé, turistnäringen i 

allmänhet och den tyska marknaden. Bolagets ställföreträdare VD H.S (och bolagets 

personalansvarig L.N  som delvis deltog i samtalen) hade inför diskussionerna tagit del av 

bl.a. C-O.Hs tvåsidiga skriftliga meritförteckning, i vilken han angett de arbeten han haft och 

de utbildningar han genomgått sedan han 1962 började arbeta på resebyrå. I 

sammanställningen angav han, angående anställningen vid Schwedisches Reisebüro i 

Tyskland, bl.a. att hans familj haft svårt att finna sig tillrätta i Berlin och att han därför nu 

blickade tillbaka på den svenska marknaden. H.S och L.N frågade inte efter någon 

information utöver vad som framgick av meritförteckningen och de misstankar som vid denna 

tidpunkt fanns mot honom från SweFerry AB:s sida togs inte upp. Den 20 december 1995 

kallades C-O. H in till H.S och skildes med omedelbar verkan från anställningen. H.S 

motiverade avskedandet med att C-O H av Västerås tingsrätt i dom den 27 september 1995 
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ålagts utge ett belopp om 92 715 DEM till sin förre arbetsgivare SweFerry AB. Till stöd för 

avskedandet är att C-O.H inför anställningen förtigit omständigheter rörande sin bakgrund 

och person som han måste ha insett var av betydelse för bolagets vilja att anställa honom. Det 

har varit av avgörande betydelse för C-O.Hs möjligheter att fungera i anställningen, och för 

bolagets vilja att ha honom anställd, att han genom ett gott namn och rykte haft 

turistnäringens och marknadens förtroende. Med anledning av detta har C-O.H svikligen 

förlett bolaget att anställa honom enligt 30 § AvtL eller har omständigheterna vid 

anställningsavtalets ingående varit sådana att det skulle strida mot tro och heder att låta 

anställningen bestå 33 § AvtL. Bolaget har även med stöd i den allmänna förutsättningsläran 

haft rätt att häva anställningsavtalet. Enligt bolaget har man även rätt enligt 7 samt 18 §§ LAS 

rätt att avskeda C-O.H.. AD fastslog till en början att det inte finns någon undantagslös eller 

långtgående upplysningsplikt rörande omständigheter som anses vara besvärande. 

Arbetsgivaren hade inte frågat något och därför kunde tjänstemannen inte anses ha ljugit. Vid 

ingåendet av avtalet om anställning tills vidare företog bolaget inte några sådana åtgärder som 

kan anses normala vid en nyanställning som att exempelvis ta kontakt med arbetstagarens 

tidigare arbetsgivare. Några anmärkningar hade inte heller riktats mot C-O.Hs sätt att sköta 

arbetsuppgifterna. Rörande C-O.Hs arbetsuppgifter i tillsvidareanställningen kan först 

konstateras att han inte hade några ekonomiska befogenheter. Vissa förändringar skedde dock 

genom att den andel av arbetet som var inriktat på rese- och turistbranschen minskade. Den 

omständigheten att C-O.H inte upplyst bolaget om det tidigare avskedandet och om 

anledningen till detta har enligt bolaget medfört att bolaget förlorat förtroendet för honom. 

Endast ovanstående har åberopats till stöd för att saklig grund för uppsägning i fall skulle 

föreligga. Det har alltså inte påståtts att C-O.H  har misskött sina arbetsuppgifter och den 

påföljd han sedan dömdes till, villkorlig dom och dagsböter, har inte hindrat honom från att 

även fortsättningsvis utföra sina arbetsuppgifter. Vad gäller frågan huruvida en brottslighet av 

sådant slag över huvud taget kan läggas till grund för uppsägning kan inte besvaras generellt. 

Här hänvisar AD till praxis (bl.a. AD 1981 nr 51)och en prövning måste ytterst ske med 

utgångspunkt i omständigheterna i det enskilda fallet, där en avvägning får göras mellan 

arbetstagarens intresse av att få ha anställningen kvar och arbetsgivarens intresse av att 

upplösa anställningsförhållandet. AD finner sammanfattningsvis att bolaget inte vare sig med 

tillämpning av allmänna avtalsrättsliga regler eller anställningsskyddslagens regler haft rätt att 

med omedelbar verkan skilja C-O.H  från anställningen och att bolaget inte heller haft saklig 

grund för att säga upp anställningsavtalet och avskedandet ogiltigförklarades därmed.82

                                                           
82 AD 1997 nr 36. 

 36



 

2.9.3 AD 1994 nr 79  

 

I AD 1994 nr 79 är parterna Svenska Pappersindustriarbetarförbundet (Pappers) mot Sveriges 

Skogsindustriförbund och Södra Cell Aktiebolag i Värö Backa. Mellan parterna råder 

kollektivavtal. Rättsfallet handlar om att en processoperatör, K-E.K, vid ett industriföretag 

sägs upp från sin anställning på grund av att han enligt arbetsgivaren uppträdet illojalt mot 

arbetsgivaren, Södra Cells Aktiebolag som äger Värö Bruk. Arbetsgivaren gör gällande att 

arbetstagaren i olika sammanhang brutit mot sin tystnadsplikt och överskridit sin rätt att 

kritisera arbetsgivaren. Det K-E.K gjort är att framföra kritik mot bolaget för bristande 

informations- och utbildningsinsatser rörande beredskapsplanering för olycka i närliggande 

område, kritiken framfördes i en skrivelse från Vänsterpartiet Kommunisterna (VPK) till 

Länsstyrelsen samt i VPK:s arbetsplatstidning Skiftaren. K-E.K publicerade även uppgifter 

om företagsinterna uppgifter i Skiftaren, han kritiserade även avveckling av bolagets 

räddningsstyrka dels i en insändare i Hallands Nyheter och dels genom uttalanden i 

kommunfullmäktige. K-E.K offentliggjorde även företagsintern information om bolagets 

produktionsförhållanden i radio och slutligen offentliggörande av budgetuppgifter  rörande 

kemikaliemängder och uppnådda kapptal i Skiftaren, till Koncessionsnänmden och där han 

olovligen utgett en företagsintern utskrift av ett föredrag som en arbetsledare lämnat i 

förtroende till K-E.K. Informationen K-E.K gått ut med har alltså bl.a. publicerat uppgifter i 

en arbetsplatstidning, uttalat sig i  kommunfullmäktigedebatt och i ett radioprogram samt 

skickat in skrivelser till myndigheter. Målet rör främst om det förelegat saklig grund för 

uppsägning enligt 7 § LAS. K-E.K har arbetat vid Värö Bruk sedan det öppnades år 1972. 

Den 12 augusti 1993 stängde bolaget av arbetstagaren och sade upp honom den 30 augusti där 

bolaget grundade uppsägningen på att K-E.K handlat illojalt i ett antal olika sammanhang. 

Fackförbundet har yrkat att Ad ogiltigförklarar uppsägningen och ålägger bolaget allmänt 

skadestånd för brott mot 7, 34 §§ LAS. Arbetsgivarparten bestrider yrkandena. Pappers menar 

att målet rör frågor av grundläggande karaktär i ett demokratiskt samhälle. K-E.Ks rätt till 

tryck- och yttrandefrihet enligt 1 § regeringsformen, vad gäller fri åsiktsbildning, skall vägas 

mot bolagets anspråk på lojalitet. Denna fria åsiktsbildning gäller inte bara mot det allmänna 

utan även mot det privata området. Bolaget sade upp K-E.K med anledning av att han yttrat 

sig i strid med bolagets önskemål och de frågor han yttrade sig om var av intresse för 

samhället. Arbetsgivarparten menar å sin sida att K-E.K i sin anställning haft tillgång till 

uppgifter vilka är av konkurrenskänslig natur. Enligt bolaget har K-E.K haft kännedom om 

 37



detta och om han skall vända sig till någon sak det ske enligt arbetsmiljölagen och då till 

skyddsombud eller arbetsgivaren. K-E.K har vid flera tillfällen uppträdet illojalt mot bolaget 

och därigenom orsakat bolaget skada eller utsatt det för skaderisk.  Uppsägningen har inte 

inneburit något ingrepp på hans medborgerliga rättigheter. AD menar i sitt domskäl att K-E.K 

kan anses ha brutit mot lojalitetskravet i anställningen genom att bryta mot tystnadsplikten 

samt att kritisera arbetsgivaren. Med utgångspunkt i bedömningen om K-E.Ks handlande 

utgjort saklig grund för uppsägning har det inte funnits några uttryckliga regler i 

kollektivavtal, avtal eller enskilt avtal som bestämmer omfattningen av hans kritikerrätt och 

tystnadsplikt. Det som blir bestämmande är därför de förpliktelser som ett 

anställningsförhållande, även ej uttryckt reglering kan grunda. Det AD i domskälet anser att 

K-E.K med fog kan klandras för är sammanfattningsvis publiceringen i Skiftaren av 

företagsinterna budgetuppgifter om kemikaliemängder samt offentliggörandet i 

Koncessionsnämnden och Skiftaren av företagsinterna uppgifter om uppnådda kapptal. En av 

händelserna ligger flera år tillbaka i tiden medan arbetstagaren fått en erinran för den andra 

händelsen vilket han tagit till sig av. Samtliga situationer rör sig om offentliggörande av 

uppgifter som bolaget inte velat ge spridning åt och sådant ska i normala fall ses allvarligt på. 

Dock kan uppgifterna om kapptal till skillnad från uppgifterna om kemikaliemängder inte 

vara av betydande vikt och upplysande för konkurrerande företag, vad gäller 

Konccesionsnämnden har företaget haft möjlighet att bemöta ärendehandläggningen och får 

därför utgå från att de gör en saklig bedömning av ärendet. Vid avgörande om saklig grund 

förelegat menar AD att bedömningen inte ska inriktas in på vad som förekommit utan istället 

på de slutsatser om K-E.Ks lämplighet som arbetstagare som kan dras av det som hänt. Det 

har visat sig att K-E.K har följt arbetsgivarens uppmaning att inte publicera vissa uppgifter 

och därmed visat sig godta att företagsinterna uppgifter inte sprids. Det finns ingen anledning 

till att i framtiden utgå från att han skulle handla annorlunda, skulle detta så kan ett illojalt 

beteende uppstå, en arbetstagare ska inte kunna hänvisa till tryckfrihetsordningen och 

yttrandefrihetslagen och på så vis kunna sprida företagshemligheter utan att arbetsgivaren ska 

kunna ingripa. Vid en samlad bedömning finner AD att bolaget inte visat sig ha saklig grund 

för uppsägning och skall därmed förklaras ogiltig, även avstängningen enligt 34 § LAS anses 

strida mot LAS då arbetsgivarsidan inte åberopat omständigheter som visat ha särskilda skäl 

för avstängningen.83

 

                                                           
83 AD 1994 nr 79. 
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3. Upplysningsplikten sett ur ett EG-rättsligt och ett genusperspektiv 
 
Då en person söker arbete anses denne ha en skyldighet att upplysa arbetsgivaren om 

väsentliga förhållanden innan anställningsavtalet skall ingås. Inom den arbetsrättsliga 

lagstiftningen råder inga uttryckliga regler angående upplysningsplikt för arbetssökanden utan 

denna följer istället av allmänna avtalsrättsliga regler.84  

Lojalitetsplikten sett ur ett genusperspektiv kan belysas genom den arbetstagarens 

upplysningsplikt och hur godtagbart det kan anses vara att den kvinnliga arbetssökande, ingår 

anställning, utan att informera arbetsgivaren om att hon är gravid. En fråga som ofta ställs är 

om det kan anses godtagbart att arbetsgivare ställer frågor rörande en kvinnlig arbetssökandes 

eventuella framtida planer på graviditet och vilken betydelse svaret kan ha för utgången av 

anställningen och giltigheten av anställningsavtalet. EG-domstolen fastslog i målet C-109/00, 

Tele Danmark(se nedan), att frågan om en eventuell graviditet är ovidkommande i en 

anställningssituation.  Detta följs med anledning av direktiven 76/207/EEG och 92/85/EEG 

och gäller även tidsbegränsade anställningar.  

En arbetsgivare som på något sätt får reda på att en kvinnlig arbetssökande är gravid och med 

anledning av graviditeten avstår från att anställa henne, löper en risk att åtalas och dömas för 

otillåten könsdiskriminering. Detta en då samtliga arbetssökande är kvinnor. I AD 2002 nr 45, 

handlade tvisten gällde en tillsvidareanställning som barnmorska vid ett landstings 

vårdcentral. Av de fem kvinnor som sökte var den ena gravid. Vid denna tidpunkt krävde den 

svenska jämställdhetslagstiftningen att arbetssökande skulle vara av olika kön för att en 

könsdiskriminering skulle bli aktuell. Landstinget (arbetsgivaren)dömdes för brott mot EG:s 

likabehandlingsdirektiv (76/207/EEG) vilket ansåg ha direkt effekt (att direktivet kan 

åberopas av enskild person gentemot staten eller ett till staten närstående organ), landstinget 

ansågs vara ett närstående organ och detta trots att direktivet inte ännu införlivats i den 

svenska lagstiftningen. Tillsammans med en analogisk tillämpning av skadeståndsreglerna 

inom Jämställdhetslagen (1999:433), dömdes arbetsgivaren att betala 50 000 kr som 

ersättning för den kränkning en gravid arbetssökande barnmorska genomgått.85  

Vad gäller frågan om graviditet kan åberopas för att inte anställa en kvinna vid en 

tidsbegränsad anställning har i ett EG-avgörande belysts. I målet Tele Danmark; C-109/2000, 

gällde det en gravid kvinna som fått anställning på sex månader. Tvistens huvudsakliga fråga 

rörde huruvida en kvinna kunde sägas upp för att hon inte upplyst arbetsgivaren att hon var 

                                                           
84 Lunning & Toijer, 2006 s. 334. 
85 AD 2002 nr 45. 
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gravid. EG-domstolen kom fram till att uppsägningen stred mot likabehandlingsdirektivet 

76/207/EEG. EG-domstolen kom även fram till att det är otillåtet att säga upp någon pga. en 

inträffad graviditet eller att neka någon anställning pga. av graviditet.  Det framkommer även 

i målet att den arbetssökande har rätt att hålla arbetsgivaren okunnig om graviditeten. 

Arbetsgivaren får inte heller ta hänsyn till graviditet då arbetsvillkor skall tillämpas och 

därmed är arbetstagaren inte heller skyldig att informera om sin nya graviditet.86 I målet        

C-320/01, Busch, handlade det om ett pågående anställningsförhållande. En kvinnlig 

sjuksköterska tilläts återinträda till sitt arbete efter en långvarig föräldraledighet än vad som 

från början hade sagts. Dagen efter att arbetstagaren återinträtt i sin anställning berättade hon 

att hon på nytt var gravid och då i den sjunde månaden. Arbetsgivaren ville i och med detta 

inte låta henne arbeta i förtid. EG-domstolen slog fast att arbetsgivaren gör sig skyldig till 

direkt diskriminering av kön om inte arbetstagaren får återinträda innan föräldraledigheten 

upphör och då detta har sin grund i arbetstagarens graviditet.  Arbetstagaren ansågs inte 

skyldig att informera om sin graviditet eftersom arbetsgivaren saknar rätt att ta hänsyn till 

graviditet vid tillämpning av arbetsvillkor.87  

I princip råder en fri anställningsrätt där arbetsgivaren fritt kan välja bland de arbetssökande 

och ta hänsyn till meriter och personliga egenskaper enligt arbetsgivarens eget bedömande. 

Det finns som till synes ovan begränsningar vilket innebär att arbetsgivaren inte helt fritt kan 

utnyttja sin anställningsrätt eftersom det enligt diskrimineringslagstiftningen kan anses vara 

diskriminerande. Detta är inte något isolerat svenskt särdrag utan tolkningar med 

prioriteringar återfinns och påverkas även av EG-domstolens praxis och direktiv.. 

Arbetstagaren har härmed inte ett lika starkt krav på upplysningsplikt vid anställningens 

ingående vid exempelvis en kvinnlig arbetssökandes graviditet kopplat till kravet på 

arbetstagarens lojalitetsplikt.88

 

 

 

 

 

 

                                                           
86 Mål C-109/2000. 
87 Mål C-320/01. 
88 Lunning & Toijer, 2006, s.172. 
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Kapitel 4. Informell Lojalitetsplikt 
 

Den informella lojalitetsplikten kommer under kapitel tre att beskrivas och förklaras närmare. 

Den informella lojalitetsplikten kommer att förklaras utifrån begreppet det psykologiska 

kontraktet. 

 
4.1 Inledning - det psykologiska kontraktet 

 

Under senare tid har viktiga tendenser utvecklats såsom exempelvis globalisering och 

avreglering, vilket innebär att organisationer och företag agerar mer på marknader som är 

konkurrensutsatta. Effekter av dessa förändringar är exempelvis omorganiseringar och 

personalförändringar, vilka anställda både i privat och offentlig sektor fått erfara. I Sverige 

har länge det traditionella anställningssystemet med innebörden att lön, anställningstrygghet 

och vissa möjligheter till utveckling fått råda och som motprestation har det varit lojalitet och 

hårt arbete. En anställning har en informell och en formell sida. Den informellt sidan av 

anställningen berör de vardagliga relationerna på en arbetsplats och bygger på hur givna 

villkor tolkas, förtroende, förväntningar och på löften. Den formella sidan av anställningen 

regleras istället av lagar och avtal.89 Ett anställningsavtal innehar en generell formaliserad del 

vilken är fastställd i lagar och avtal och som reglerar exempelvis arbetstid, sjukförsäkring, 

anställningstid samt semester. Förutom denna formaliserade del finns även en individuellt 

anpassad del där oskrivna och skrivna överenskommelser kan ingå. Under de senaste 

decennierna har dock en förskjutning skett där allt fler moment omfattas av individuella avtal 

vilka därmed blir förhandlingsbara. Detta medför att de s.k. psykologiska kontrakten, vilka 

baseras på de enskilda parternas tolkningar, har fått en alltmer ökad betydelse. Detta innebär 

att rättigheter och skyldigheter inte enbart regleras i lagar och kollektivavtal utan kan träffa 

överenskommelser vid anställningsintervjuer och utvecklingssamtal och påverkar därmed vad 

som händer i det dagliga samspelet på arbetsplatsen. Berörda parter i ett psykologiskt kontrakt 

är arbetsgivare och anställd. Det psykologiska kontraktet mellan dessa parter rör hur varje 

enskild part tolkar och upplever de villkor som gäller samt vilka förväntningar dessa har på 

utbytet i relationen.90 Ofta associeras kontrakt med skriftliga avtal och överenskommelser där 

rättigheter, skyldigheter och utbytet från den andra parten anges och därmed en formell 

lojalitetsplikt vilken följer av anställningsavtalet. Begreppet psykologiskt kontrakt beskriver 
                                                           
89 Isaksson & Bellaagh, 2005, s. 4. 
90 Näswall m.fl, 2003, s. 21. 
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alltså de informella antaganden och förväntningar som råder i anställningsförhållandet och 

med det följer en slags informell lojalitetsplikt med grund i det förtroende som uppkommer 

till följd av anställningsavtalet. Även löften intar en central del i anställningskontrakt och 

grundläggande för löften i anställningsrelationer är att mål accepteras och följs.91

 

4.2 Begreppet psykologiskt kontrakt 

 

Millward & Brewerton (2000) anser att begreppet av Agyris lanserades på 1960-talet som då 

beskrev det psykologiska kontraktet som en oskriven överenskommelse mellan organisationen 

och individen. Begreppet psykologiskt kontrakt fick under 1980-talet en mer utbredd 

användning och den vanligaste definitionen utgår från arbetstagarens perspektiv och dennes 

upplevelser av vilka förväntningar arbetsgivaren innehar på denne och vilka förväntningar 

arbetstagaren själv har på arbetsgivaren. Ett psykologiskt kontrakt bygger både på explicita 

och implicita löften och är därmed inte alltid uttalade eller medvetna.92 Innehållet i ett 

psykologiskt kontrakt kan exempelvis gälla allt från outtalade löften om karriärs - och 

utvecklingsmöjligheter, hur arbetstagaren tolkar innebörden av den anställningstrygghet som 

en tillsvidareanställning innebär till uttalade löften och förmåner såsom löneförhöjning och 

andra förmåner. Innehållet i ett psykologiskt kontrakt är inte statiskt utan förändras över tid 

och i relation till hur motparten gör och agerar93. Grunden för många psykologiska kontrakt 

utgörs av en rimlig lön för en rimlig arbetsinsats, dock kan det råda olika uppfattningar om 

hur mycket arbete det ska läggas ner för den lön som erhålles.  I regel har anställda i mer eller 

mindre omfattning på olika förmåner såsom vidareutbildning, karriärmöjligheter, 

anställningstrygghet, stöd i och utanför arbetet i utbyte mor lojalitet såsom övertid eller andra 

former av frivilliga åtaganden vid behöv.94

 

4.3 Psykologiskt kontrakt vid anställningsintervjun 

 

En anställning kan liknas vid en utbytesrelation där en individ ger något och samtidigt 

förväntas få något tillbaka. Utöver denna utbytesrelation tillkommer önskemål och 

förväntningar från båda sidor som parterna i anställningsrelationen har på varandra inför det 

framtida samarbetet. Det psykologiska kontraktet börjar gälla redan vid anställningsintervjun 

                                                           
91 Jacobsen & Thorsvik, 2002, s. 300. 
92 Isaksson, 2001, s. 177. 
93Rousseau & McLean Parks,1993.  
94 Näswall m.fl, 2003, s.125. 

 42



eftersom den första kontakten mellan arbetsgivare och arbetssökande äger rum vid detta 

tillfälle. Vid detta tillfälle diskuteras de olika parternas krav, förväntningar och det är här 

grunden för den arbetssökandes inställning och intresse till företaget ifråga läggs. Vid detta 

tillfälle diskutera parterna olika krav, löften och åtaganden som sedan kommer att bli 

avgörande för om det kommer att bli en anställning eller inte. Det är även vid detta tillfälle 

som ömsesidigt förtroende, tolkning av uttalanden samt eventuella möjligheter inom företaget 

byggs som sedan ligger till grund i den informella delen av anställningskontraktet. Eftersom 

det psykologiska kontraktet både bygger på explicita och implicita löften är dessa inte alltid 

uttalade eller utlovade. Dessa olika slags löften kan handla om exempelvis karriärmöjligheter 

och trygghet i anställningen till att handla om mer formella löften som lön och förmåner inom 

arbete. För att båda parter ska bli nöjda gäller det att ordentligt stämma av förväntningar på 

varandra genom exempelvis etik, värderingar och önskemål inför det eventuella framtida 

samarbetet. Görs inte detta så att båda parter känner sig nöjda kan det leda till att någon av 

parterna i den framtida anställningen inte blir nöjda.95

 

 

4.4 Det psykologiska kontraktet i början av anställningen 

 
Som ovan nämnts ingås ett psykologiskt kontrakt redan vid anställningsförfarandet. Detta 

informella kontrakt ligger sedan till grund för arbetstagarens attityd till organisationen 

eftersom kontraktet gäller exempelvis förväntningar om krav, villkor. Dessa förväntningar 

baseras på en utbytesprocess både från arbetsgivarens och arbetstagarens sida där båda ger 

och får exempelvis tid, kunskap, lön, status och lojalitet.96  
Nästa steg enligt Kaufmann & Kaufmann för detta informella kontrakt är socialisationen in i 

organisationen där en slags identifikation skapas. I detta steg identifierar sig den nyanställde 

arbetstagaren med organisationens normer, värderingar, attityder och mål. En intensiv 

socialisation från arbetsgivarens och organisationens sida leder i sin tur till ett ökat 

engagemang för organisationen. För att öka denna positiva identifikation med organisationen 

har grundläggande påverkansfaktorer identifierats för vad som kan komma att öka 

engagemanget hos arbetstagaren. Dessa påverkansfaktorer är: 

Synlighet: Att associera den nya arbetstagaren med dennes nya arbetsuppgifter, detta kan 

exempelvis uppnås genom att offentligt tillkännage anställningen ut i företaget. 
                                                           
95 Jacobsen & Thorsvik, 2002, s.300. 
96 Jacobsen &Thorsvik,  2002, s.300. 
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Tydliggörande: Att arbetstagaren får sitt namn på den produkt denne exempelvis skapat. 

Irreversibla förmåner: Kan exempelvis vara bra försäkringsvillkor som organisationen 

erbjuder vilket stärker den positiva attityden gentemot organisationen. Förmåner av sådant 

slag knyter arbetstagaren mer känslomässigt samt kognitivt till en högre identifikation och 

engagemang. 

Personligt ansvar: Medverkan för arbetstagaren vid exempelvis beslutsfattande kan bidra till 

en ökad ansvarskänsla och därmed ökat engagemang.  

Dessa påverkansfaktorer anses vara viktiga beståndsdelar i utvecklingen av arbetstagarens 

attityd och identifikation gentemot organisationen ifråga.97

Kahlke & Smith (2002)menar även att anställningskontraktet och förhandlingarna kring detta 

ska omfatta områden såsom det materiella, det rör sig här exempelvis om oråden såsom resor, 

lön, lunchsubventioner. Att ta hänsyn är även områden såsom det etiska som är den del av 

avtalet vilket berör företagets värderingar, idégrund och etik, ytterligare områden som det bör 

tas hänsyn till är det känslomässiga vilket handlar om relationerna i allmänhet i 

arbetssituationen bl a till kollegorna och kemin mellan arbetstagaren och organisationen. 

Dessa områden kompenserar varandra och hör därför samman. Trots svårigheten med att 

undersöka hur värderingarna stämmer överens med varandra lönar det sig att stämma av detta 

parterna emellan. Detta med anledning av att principer och värderingar ofta vägleder 

handlandet hos individen.98  

 

4.5 Informell lojalitet under anställningen 

 

Efter det att organisationen ifråga rekryterat, selekterat, utbildat den nyanställde och tilldelat 

denne de ordinarie arbetsuppgifterna bör arbetsgivaren fokusera på att skapa ett så 

tillfredsställande klimat som möjligt samtidigt som det krävs en hög kvalitet på arbetet. 

Organisationen bör även ge arbetstagaren möjlighet att få de personliga behoven 

tillfredsställda genom exempelvis relatera organisationens förutsättningar och belöningar.99  

Rousseau (2004) menar att det psykologiska kontraktet kan innehålla både en relationell och 

transaktionell del där den transaktionella delen är av en mer instrumentell karaktär och bygger 

på att den anställde utför arbete i utbyte mot lön, detta bytesförhållande kan även innehålla tex 

områden såsom semester, lunchförmåner. Detta transaktionella utbyte förknippas främst med 

                                                           
97 Kaufmann &Kaufmann,  2005, s.282-283. 
98 Kahlke & Smith, 2002, s.31. 
99 Jacobsen &Thorsvik, 2002, s.301. 
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kortvariga anställningsrelationer. Den relationella delen av det psykologiska kontraktet 

innefattar även det, det instrumentella utbytet men även icke-instrumentella sociala och 

emotionella delar. Dessa utbyten av emotionella och social delar innefattar utvecklings-

karriärmöjligheter, stöd och lojalitet inom organisationen. Den relationella sidan av det 

psykologiska kontraktet bygger mer på förtroende och lojalitet och förknippas närmare med 

längre anställningsförhållanden. Båda formerna är dock dynamiska och förändras exempelvis 

om arbetstagaren upplever att den inte fått vad som utlovats, at det psykologiska kontraktet 

brutits. Vad gäller det transaktionella och relationella delarnas innehåll kan dessa skilja sig åt 

och då ifråga om olika komponenter som påverkar. Dessa komponenter är: 

1. Stabilitet vilket handlar om hur anställningskontraktet är utformat. Ett relationellt 

kontrakt kan vara mer flexibelt men dynamiskt medan ett transaktionellt kontrakt mer 

är av stabil och oflexibelt. Exempelvis kan lönen vara prestationsbaserad, om 

övertidsersättning ingår och hur tydligt detta är i anställningskontraktet. 

2. Tidsram, detta syftar till arbetstagarens syn på anställningen, om den anses vara 

livslång eller av mer kortvarig karaktär. Transaktionella kontrakt förknippas ofta med 

kortvariga anställningar och relationella med längre anställningar. 

3. Tydlighet hänger samman med huruvida kontraktet är uttalat eller inte, i det 

relationella kontraktet byggs kontraktet till stor del på subjektiva upplevelser och 

förväntningar medan det transaktionella kontraktet kännetecknas av uttalade löften. 

4. Omfattning berör hur den anställdes självförtroende och identitet påverkas av 

influenser från arbetet. Ett transaktionellt kontrakt är mer åtskilt från arbetstagarens 

privatliv medan det relationella kontraktet är av mer familjär karaktär. 

5. Fokus rör i vad mån individerna vinner på den ömsesidiga relationen. Dessa utbyten 

kan vara ekonomiskt såväl som socialt präglade. Ett relationellt kontrakt kan sägas 

innefatta mer icke-instrumentella och sociala utbyten medan det transaktionella 

kontraktet kännetecknas av ekonomiska utbyten. 

Nyanställdas eller tillfälligt anställdas psykologiska kontrakt har visat sig vara av mer 

transaktionell karaktär där fokus ligger på arbete i utbyte mot lön medan 

tillsvidareanställdas psykologiska kontrakt präglas av en relationell karaktär. Desto längre 

anställningen varar ju fler och otydligare blir förväntningarna, fler förväntningar kan leda 

till ökad motivation medan otydligare förväntningar har fått motsatt effekt. Psykologiska 

kontrakt av relationell karaktär kännetecknas ofta av subjektiva och underförstådda 

förväntningar medan den transaktionella karaktärer på det psykologiska kontraktet 

kännetecknas av synlighet och är av offentlig karaktär. Individuella faktorer såsom kön, 
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yrke, kompetensnivå samt ålder har förutom anställningsform visat sig spela in på typen 

av innehåll av kontraktet.100

Kahlke och Schmidt (2002)menar att man i kontraktsförhållandet bör vara uppmärksam på 

två olika kontraktstyper vilka kan få konsekvenser för parternas inriktning efter det att 

kontraktet upprättats. De olika kontraktstyperna är det handlingsinriktade, vilket i första 

hand handlar om ett instrumentellt utbytesförhållande såsom exempelvis lön, semester 

osv. Kännetecken för denna typ av kontrat är att parterna före och efter anställningen 

riktar uppmärksamheten mot att utbytet står i ett proportionerligt förhållande till det man 

ger. Den andra typen av kontraktsförhållande är det relationsinriktade som utöver 

ovanstående innehåller ett ömsesidigt aktivt åtagande och här intresserar man sig istället 

för om kontraktet är rimligt och rättvist. Detta kontrakt får större vikt än ett 

transaktionsutbyte. Skulle arbetstagare och arbetsgivare rikta in sig på olika saker 

resulterar det ofta i att parterna talar förbi varandra.  

En mer handlingsinriktad part reagerar då en förtjänst eller resultat belönas medan den 

mer relationsinriktade parten reagerar då den goda viljan och engagemanget inte 

uppskattas i den grad denne tänk sig.101

 

4.6 Då den informella lojaliteten bryts 

 

Då ett psykologiskt kontrakt ingås leder detta till mer konsekventare måluppfyllelse än vad 

som uppkommer och uppnås med mer hindrande åtgärder. Detta ingående av det psykologiska 

kontrakt är en situation som uppfattas av båda parterna som att motparten avstår en del av sin 

frihet och genom att avstå någonting som uppfattas frivilligt får faktiskt parterna något de 

annars inte skulle ha fått.  Mellan varje arbetstagare och arbetsgivare råder hela tiden en rad 

oskrivna förväntningar och ett psykologiskt kontrakt handlar om i vilken grad arbetstagarens 

förväntningar om vad företaget eller arbetsgivaren kommer att ge och motsvarande vad 

arbetstagaren är skyldig gentemot arbetsgivaren. Dessa förväntningar ska stämma överens för 

ett lyckat psykologiskt kontrakt och är det så kan det avgöra om arbetstagaren kommer att 

förbättra och utveckla sitt engagemang i sitt arbete lojalt för arbetsgivaren och företaget. 

I dagens samhälle väljer alltfler arbetstagare själva att hålla sitt markandsvärde och hålla 

kunskaperna aktuella för att gå över till ett annat företag i fall det nuvarande inte behöver den. 

Till följd av detta behöver nu företagen lägga mer tid och arbete på att marknadsföra företaget 

                                                           
100 Rousseau, 2004, s.120-127. 
101 Kahlke & Smtih, 2002,s. 34-35. 
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och behålla arbetstagarna. För cirka 20 år sedan var förhållandet generellt sett ett annat, båda 

parter inom relativt stora och stabila företag kunde känna sig säkra på den andra partens 

förväntningar. Arbetstagaren arbetade lojalt, utan att söka utmaningar på något annat företag, 

man utförde det som förväntades och då med ett extra engagemang, ett starkt förtroende till 

företaget samt att arbetstagaren räknade med att få ett erkännande från företaget för lång och 

trogen tjänst. Arbetsgivaren å sin sida erbjud en anställningstrygghet i stort sett fram till 

pension och belönade stabilitet, medarbetarna utnyttjades inte, det rådde entydiga krav på 

arbetstagarna möjligheter till löneökningar och befordringar låg inplanerade. I dagens 

samhälle ser det något annorlunda ut, som arbetstagare erbjuds en lojalitet mer mot sig själv, 

allt satsas inte på samma företag, arbetsinsatsen och ansvaret är betydligt högre och 

kompetenserna i form av fler utbildningar har ökat. Det råder även en beredskap på 

omställningar och mer vikt läggs på att företagets handlingar och värderingar stämmer 

överens. Arbetsgivaren erbjuder å andra sidan ett mer stimulerande arbete men då mer på 

färre medarbetare, kraven är flertydliga och hög ersättning för goda resultat. En dialog förs 

även i större utsträckning om osäkerhet, resultat, krav och mål.102

Löften är en central del både i formella såsom informella kontrakt och grundläggande för 

löften mellan arbetsgivare och arbetstagare är att företagets mål accepteras av arbetstagaren. 

När arbetstagaren uppfyller och bidrar till att främja företagets mål gynnas detta i formella 

kontrakt från arbetsgivarens sida i form av materiell belöning. Arbetsgivaren och företaget 

kan ge tydliga signaler om belöning, förväntad utveckling och spännande arbetsuppgifter 

genom exempelvis speciella evenemang, informella samtal och ceremonier. Dessa signaler i 

sin tur fångas upp och tolkas av arbetstagaren som sedan blir viktig information i det 

psykologiska kontraktet. Skulle sedan exempelvis arbetstagaren inte få det denne anser sig 

vara lovad eller att belöningen inte överensstämmer med vad som mottas och vad som 

förväntas uppfattas detta av arbetstagaren som ett kontraktsbrott av arbetsgivaren. Detta 

kontraktsbrott för med sig konsekvenser så som att motivationen och viljan att prestera för att 

nå och främja företagets mål samt förtroendet för företaget sjunker.103 Kahlke & Schmidt 

(2002) menar att tre typer av kontraktsbrott kan urskiljas på ett mer allmänt plan. Dessa är 

oaktsamhet, avbrott och brott eller svek. Vid oaktsamhet har båda parterna varit både kapabla 

samt villiga att hålla avtalet men har haft olika uppfattningar vilket har lett till att den ena 

parten agerat oförenligt med den andra partens intressen och uppfattning. Vid avbrott vill den 

ena parten hålla avtalet men klarar det inte, det kan exempelvis röra sig om att parten inte 

                                                           
102 Kahlke & Smith, 2002, s.29. 
103 Jacobsen & Thorsvik, 2002, s.301. 
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hade möjlighet att ta sig till en viss plats i tid. Då brott eller svek uppstått har den ena parten 

vägrat att hålla avtalet trots att denne kan göra det, här kan det exempelvis röra sig om att en 

arbetstagare varit införstådd med vissa krav i anställningsavtalet men sedan vägrar att 

uppfylla kravet.  Vid bristande kontraktsuppfyllande har det visat sig att 

anställningsförhållandet ofta upphör i de fall då kontraktet varit av handlingsinriktat slag, då 

exempelvis relationen är kortvarig. Då anställningsförhållandet är av mer långvarig art och 

parterna har hunnit bygga upp nära relationer och investerat mycket i varandra tycks 

anställningsförhållandet inte lika lätt lösas upp.104 Vanliga orsaker som även kan orsaka 

kontraktsbrott är omorganiseringar och personalneddragningar. Dessa åtgärder kan påverka 

arbetstagarens arbetstillfredsställelse, tilltro och lojalitet till arbetsgivaren och kan därmed 

leda till hög personalomsättning. Allvarligare brott är när ett uttalat löfte bryts, vilket kan leda 

till kraftiga reaktioner. Då starka känslor kring explicita frågor såsom exempelvis lön och 

arbetstimmar har utbrutit kan detta leda till strejk och personalomsättning då det psykologiska 

kontraktet anses brutet. Har kontraktet en transaktionell karaktär framkommer påverkas 

främst den anställde ekonomiskt i utbytesrelationen och känslor av orättvisa och svek kan då 

uppkomma. Ofta avslutas då anställningen av arbetstagaren och denne söker sig till annat 

arbete. Då kontraktet är av en relationell karaktär påverkar arbetstagaren mer på ett 

känslomässigt och socialt sätt rörande förpliktelse, lojalitet och förtroende. Avgörande för om 

arbetstagaren stannar inom företaget eller inte beror på hur mycket arbetstagaren värdesätter 

relationen.105  

För att förstå reaktionen och kunna reda ut konsekvenserna av ett kontraktsbrott är viktigt att 

definiera om det är företaget eller en individ som motpart som brutit kontraktet och för att 

upptäcka detta är det av vikt för arbetsgivaren att vara med och småprata med arbetstagarna 

för att höra och vara med på vad som sägs mellan de anställda. Detta ökar chansen för 

arbetsgivaren att förändra det psykologiska kontraktet samt att klara ut eventuella 

missförstånd. Detta eftersom normer och värderingar som skapas mellan arbetstagarna i 

samtal på ett företag gör att dessa innehar mental kontroll på arbetsplatsen. Det kan även vara 

en lösning om kontraktet innehåller en möjlighet till omförhandling vilket ger utrymmer att 

bearbeta det som hänt och för att parterna ska kunna ge uttryck för känslomässiga reaktioner. 

På detta sätt kan en ny omförhandling av ett kontrakt baseras på de justerade förväntningarna 

och erfarenheter.106

                                                           
104 Kahlke & Smith, 2002, s.42-24. 
105 Rousseau,  2004, s.120-127. 
106 Näswall m. fl., 2003, s.125. 
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4.7 Informell lojalitet efter anställningen upphört 

 

Att bryta det psykologiska kontraktet 

Då arbetstagaren upplever att de förväntningar denne har på arbetsgivaren inte uppfylls, 

uppfattas det psykologiska kontraktet som brutet. Individen reagerar vanligtvis på det 

psykologiska kontraktsbrottet med starka känslor såsom besvikelse och ilska mot den part 

som upplevts ha brutit kontraktet. Denna känsla av ett brutet förtroende kan allvarligt skada 

den relation som tidigare förekommit mellan parterna i form utav att arbetstagarens tillit till 

arbetsgivaren minskar och att känslan av en skyldighet att utföra vissa uppgifter försvinner.  

Detta ger konsekvenser inte bara för arbetsgivaren då arbetstagaren slutar att ge ”det lilla 

extra” utan får även konsekvenser för verksamheten. Det kan finna olika skäl till att 

arbetstagaren upplever det psykologiska kontraktet som brutet, det kan dels bero på en 

bristande överensstämmelse om hur arbetstagaren och arbetsgivaren tolkar rättigheter och 

skyldigheter samt att arbetstagaren upplever ett faktiskt brott mot givna löften. Exempel då 

det psykologiska kontraktet kan anses bli brutet uppstår ofta vid personalneddragningar samt 

omorganisationer. Dessa förändringar påverkar således i huvudsak de anställdas tillit till 

företaget och arbetsgivaren och därmed indirekt vilka rättigheter och skyldigheter den 

enskilde arbetstagaren anser sig ha. Reaktionerna tycks sannolikt bli allvarligare då explicita 

löften bryts än implicita löften. Känslor av otrygghet i anställningen, bristande tilltro, låg 

lojalitet är vanliga reaktioner då ett psykologiskt kontrakt anses brutet.107  

Begreppet tillit ligger nära tillhands det psykologiska kontraktet. Detta med anledning av att 

båda begreppen handlar om förväntningar och brott mot dessa får liknande konsekvenser. 

Tillit kan ses som en förutsättning som påverkar hur motpartens agerande tolkas och därmed 

det psykologiska kontraktet. Vad gäller tillit i arbetslivet byggs den upp genom erfarenheter i 

liknande situationer men även den enskildes tillit till andra människor har även betydelse. 

Tillit i en arbetsrelation utvecklas över tid genom värdering av vad motparten gör och vad 

parterna får veta om varandra. Tilliten är begränsad liksom förväntningarna för att minska en 

eventuell besvikelse i det fall motparten undlåter att fullfölja sina åtaganden. Allt eftersom lär 

sig parterna mer om varandra och deras sätt att agera och får därmed erfarenhet av olika 

situationer vilket gör att förväntningarna vågar breddas. Om motparten dock inte fullföljer 

sina åtaganden kan konsekvenserna bli olika beroende på hur högt förtroendet var från början. 

                                                           
107 Kaufmann & Kaufmann,  2005, s.282-283. 
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Skulle relationen vara bräcklig och kortvarig och tilliten därmed låg förekommer en risk att 

kontraktet helt bryts för att inte sådana brott tolereras.  Motsatsen blir då omvänt att undantag 

och besvikelse kan tolereras i långvariga relationer och ses som ett undantag eller en enstaka 

händelse. Detta eftersom personerna i detta fal i regel känner varandra väl och kan lyssna till 

motpartens förklaringar och eventuellt försöka hitta en ny nivå av tillit för att återställa 

förtroendet igen.108

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
108 Näswall m.fl, 2003, s. 53-56.  
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Kapitel 5. Analys 
 

Under detta kapitel kommer den informella och den formella jämföras mot varandra för att se 

om det går att utläsa likheter och skillnader och detta för att belysa uppsatsens syfte och 

frågeställningar på ett relevant sätt. Den formella lojaliteten har inte blivit föremål för någon 

generell lagstiftning utan anses gälla som en allmän rättsgrundsats. Det huvudsakliga gällande 

lojalitetsprincipen handlar dock om en plikt för avtalsparten. Denna plikt innebär att 

avtalsparterna inom vissa gränser är skyldiga att beakta varandras intressen och får därför inte 

ensidigt hävda sina intressen till nackdel mot varandra. Lojalitetsplikten är en utgångspunkt i 

ett avtal för hur parterna bör förhålla sig till varandra, då ett anställningsavtal upprättas 

uppstår såväl indirekta som direkta rättigheter och skyldigheter både för arbetsgivaren och för 

arbetstagaren. Den formella lojaliteten är av ett rent rättsligt och juridiskt bindande kontrakt. 

Den informella lojaliteten bygger i sin tur på mer abstrakta ömsesidiga förväntningar från 

vardera sidor. Dessa ömsesidiga förväntningar bygger på lika villkor och inte som i den 

formella lojaliteten, att arbetstagaren är underordnad arbetsgivaren utan. Ett 

anställningskontrakt innehåller en formell såväl som en formell del. Det formella kontraktet är 

alltså skriftligt och reglerar överenskommelser och avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare. 

Det informella kontraktet å andra sidan bygger på både uttalade som outtalade löften och 

förväntningar i relationen mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. I en anställningsrelation 

mellan arbetsgivaren och arbetstagaren råder förutsättningen att arbetstagaren har skyldighet 

att i någon form vara lojal mot arbetsgivaren både vad gäller den formella och rättsliga, 

lojaliteten. Vad gäller den informella lojaliteten förväntas återigen arbetstagaren vara lojal 

genom förväntningar, löften och förtroende men även arbetsgivaren har en indirekt skyldighet 

att vara och uppträda lojalt mot arbetstagaren eftersom den informella lojaliteten annars kan 

brytas eller skadas. Förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare är alltså enligt min 

mening mer på lika villkor vad gäller den informella lojaliteten. Under analysens gång 

kommer det aristoteliska synsättet att tas hänsyn till främst då det handlar om den informella 

lojaliteten. Värt att uppmärksamma är att människan är en komplex varelse och förväntningar 

och upplevelser av informella och formella kontrakt kan skilja sig åt beroende på vilken typ 

av egenskaper eller personlighet en människa bär på. Likartade situationer kan alltså uppfattas 

och tolkas på helt olika sätt beroende på personlighet, omständigheter i livet och 

sinnestillstånd. Analysdelen har inte tagit hänsyn till omkringliggande faktorer som kan 

påverka utan är av mer generaliserande art. 
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5.1 Formell och informell lojalitet vid avtalets ingående 
 

Vad gäller den formella lojaliteten vid avtalets ingående har arbetssökanden en 

upplysningsplikt innan anställningsavtalet ingås. Denna upplysningsplikt anses inte utgöra en 

del av arbetstagarens lojalitetsplikt utan följer snarare av allmänna kontraktsrättsliga regler 

enligt AvtL men även 18 § LAS kan bli tillämpliga då en arbetstagare undanhåller viktig 

information i samband med att anställningsavtalet ska ingås. Upplysningsplikten för 

arbetssökande har begränsningar såsom att informationen skulle kunna påverka möjligheterna 

att få anställningen negativt, det har visat sig i praxis att det enbart råder en skyldighet då 

arbetsuppgifterna kan komma att påverkas negativt.  

 

Vad gäller den informella lojaliteten kan den anses börjar gälla redan vid 

anställningsintervjun eftersom den första kontakten mellan arbetsgivare och arbetssökande 

äger rum vid detta tillfälle. Här diskuterar parterna krav, förväntningar och det är här grunden 

för den arbetssökandes inställning och intresse till företaget ifråga läggs och som sedan 

kommer sedan att bli avgörande för om det kommer att bli en anställning eller inte. Det är 

även vid detta tillfälle som ömsesidigt förtroende, tolkning av uttalanden samt eventuella 

möjligheter inom företaget byggs som sedan ligger till grund i den informella delen av 

anställningskontraktet 

 

I AD 1997 nr 36 fastslogs till en början att det inte finns någon undantagslös eller långtgående 

upplysningsplikt rörande omständigheter som anses vara besvärande. Arbetsgivaren hade inte 

frågat något och därför kunde tjänstemannen inte anses ha ljugit. Vid ingåendet av avtalet om 

anställning hade inte heller bolaget tagit kontakt med arbetstagarens tidigare arbetsgivare. 

Några anmärkningar hade inte heller riktats mot tjänstemannens sätt att sköta 

arbetsuppgifterna samt att denne inte heller hade några ekonomiska befogenheter. 

Ur ADs dom går det att utläsa både en formell och en informell sida. Tjänstemannen hade 

hunnit vara anställd i ca ett år och han kan då anses ha kommit över fasen vad gäller det 

informella kontrakt i början av anställningen då en socialisation in i organisationen och 

identifikation skapats. Här har alltså arbetstagaren identifierat sig med organisationens 

normer, värderingar, attityder och mål. I detta fall hade förmodligen påverkansfaktorerna 

synlighet, tydliggörande, irreversibla förmåner och det personliga ansvaret utvecklat både 

tjänstemannens och arbetsgivarpartens attityd och identifikation gentemot varandra. 

Tjänstemannen hade i detta fall kommit igenom denna fas och den informella lojaliteten hade 
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hunnit stärkas ytterligare. Detta informella kontraktsbrott kan ha stärkts från arbetsgivarens 

sida sett ur det aristoteliska synsättet där kontraktet bygger på en vänskapsrelation vilken kan 

ha ansetts bruten. Arbetsgivaren ville därmed upprätta en balans i parternas relation. Typ av 

kontraktsbrott verkar i detta fall vara av antingen oaktsamhet (att arbetstagaren inte medvetet 

undanhållit information) alternativt brott eller svek (sett från arbetsgivarens sida). Med grund 

i bla ovanstående rättspraxis tror jag att den informella lojaliteten bryts då arbetsgivaren valt 

att avsluta anställningen med anledning av att arbetstagaren inte informerat arbetsgivaren om 

dennes förflutna trots att detta inte inverkat på arbetsuppgifterna. Upplysningsplikten präglas 

alltså enligt min mening främst av en informell lojalitet där förtroendet kan anses vara brutet 

på ett mer psykologiskt plan. Dessa förväntningar baseras på en utbytesprocess både från 

arbetsgivarens och arbetstagarens sida där båda ger och får exempelvis tid, kunskap, lön, 

status och lojalitet förhållandet dem emellan. 

 

5.2 Formell och informell lojalitet under anställningen 

 

Vad gäller den formella lojaliteten innefattar den ett antal aspekter att ta hänsyn till för 

arbetstagaren. Ur arbetstagarens tystnadsplikt kan flera områden lyftas fram. Främst handlar 

denna tystnadsplikt om arbetsgivarens intresse av att inte utge känslig information som kan 

skada verksamheten, en slags säkerhet för arbetsgivaren. Yttrandefriheten är en annan del att 

ta hänsyn till eftersom dessa begränsningar kan bli särskilt påtagliga för en arbetstagare 

eftersom att arbetet är en stor och betydande del för varje individ och därmed begränsas även 

detta. Skulle en arbetstagare avslöja företagshemligheter han arbetstagaren komma att bli 

skadeståndskyldig om denne avslöjar information vilken skadar arbetsgivaren. En åtskillnad 

kan dock göras av arbetstagare som avslöjar information som inte utgör en företagshemlighet 

eftersom det här blir en viss skillnad om arbetstagaren arbetar inom privat eller offentlig 

sektor.  

 

Då en lojalitetskränkande konkurrens uppstår riskeras det förväntade ekonomiska utbytet av 

exempelvis investerade summor och den illojala konkurrensen kan förutom mätbara 

förmögenhetsskador, riskera och förstöra framtida samarbete i avtalsrelationen pga. minskad 

eller raserad tillit. Att inte bryta mot detta grundläggande förtroendeförhållande är viktigt för 

att nå framgångsrika affärer och samarbeten på marknaden. 

En arbetstagare har även kravet på sig att utföra en fullgod arbetsinsats, eftersom 

arbetstagaren enligt avtal är förpliktigad att utföra de arbetsuppgifter som tilldelas denne 
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enligt arbetsgivarens § 32-befogenheter.  I och med kravet på en fullgod arbetsinsats får 

arbetstagaren inte ägna sig åt bisysslor som kan komma att påverka arbetsprestationen. 

Inom den formella lojalitetsplikten får inte arbetstagaren heller konkurrera med sin 

arbetsgivare och tillräckligt är här att det föreligger risk för skada på arbetsgivarens 

verksamhet för att agerandet ska betraktas som illojalt. 

 

Arbetstagarens förpliktelser kan även komma att sträcka sig utanför arbetsplatsen och utanför 

arbetstiden och därmed till dennes fritid. I praxis har det framkommit att vikt lagts vid vilken 

position och befattning arbetstagaren innehaft och hur detta beteende eller agerande påverkat 

arbetsgivarens verksamhet. Här har alltså det förtroende som arbetsgivaren haft hos 

arbetstagaren tagits i beaktande även utanför arbetstagarens arbetstid. Anställningens 

förpliktelser går alltså längre än vad som i allmänhet gäller i kontraktsförhållanden, dessa 

förpliktelser ligger vid sidan av huvudförpliktelsen och kan därför anses som en biförpliktelse. 

Arbetstagaren är skyldig att sätta arbetsgivaren intresse framför sitt eget för att undvika 

pliktkollision. 

 

I AD 1994 nr 79 hade en arbetstagare i olika sammanhang brutit mot sin tystnadsplikt och 

överskridit sin rätt att kritisera arbetsgivaren. AD tog i sin bedömning vid avgörandet om 

saklig grund förelegat att bedömningen inte ska inriktas in på vad som förekommit utan 

istället på de slutsatser om arbetstagarens lämplighet som arbetstagare som kan dras av det 

som hänt. Det har visat sig att arbetstagarens följt arbetsgivarens uppmaning att inte publicera 

vissa uppgifter och därmed visat sig godta att företagsinterna uppgifter inte sprids. AD ansåg 

att det inte fanns någon anledning till att i framtiden utgå från att han skulle handla 

annorlunda. Skulle ett sådant illojalt beteende uppstå ska en arbetstagare inte kunna hänvisa 

till tryckfrihetsordningen och yttrandefrihetslagen och på så vis kunna sprida 

företagshemligheter utan att arbetsgivaren ska kunna ingripa. Vid en samlad bedömning fann 

AD att bolaget inte visat sig ha saklig grund för uppsägning och skall därmed förklaras 

ogiltig. Arbetsgivarparten visar här på ett brustet förtroende både vad gäller den formella och 

informella lojalitet, formellt sett då det hänvisas till anvisningar om tystnadsplikt och att saker 

ska tas upp internt innan man som arbetstagare går ut externt med information eftersom 

verksamheten annars kan skadas. Då detta alternativ har uttömts kan det vara tillåtet att vända 

sig till medier. Anställningsavtal anses allmänt inkludera en viss lojalitetsplikt. Denna plikt 

innebär att arbetstagaren är skyldig att sätta arbetsgivarens intresse framför sitt eget och att 

undvika lägen där han kan hamna i pliktkollision pliktkollisioner, arbetsgivarparten menar att 
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han medvetet in i sådana och satte därmed inte lojaliteten med bolaget främst utan riktade 

allvarliga anklagelser mot bolaget i syfte att tillgodose andra intressen såsom arbetstagarens 

politikerroll. Vad gäller tystnadsplikten hade arbetsgivarparten inskärpt betydelsen av 

tystnadsplikten genom en föreskrift i personalhandboken och bolaget begärde av honom att 

han skulle ta upp eventuell kritik internt inom bolaget först. Arbetstagaren offentliggjorde 

olovligen på olika sätt företagsinterna uppgifter om bolagets affärs- och 

produktionsförhållanden. Uppgifterna arbetstagarparten fått hade lämnats i förtroende på 

grund av hans ställning i bolaget och bröt därmed mot sin tystnadsplikt. Arbetsgivarparterna 

påstår inte att arbetstagaren har haft direkt uppsåt att skada bolaget. Men lojalitetsplikten är en 

central beståndsdel i ett anställningsavtal och efter vad som hänt menade arbetsgivarparten att 

det finns risk och skäl att tro att han även i framtiden kan komma att åsidosätta den. Detta 

medför betydande skaderisk för bolaget, som därför hade saklig grund för sitt 

uppsägningsbeslut.  

I ovanstående fall står främst den informella lojaliteten i fokus för arbetsgivareparten i och 

med den risk de anses sig utsätta sig för genom arbetstagarens illojala beteende. Ett 

psykologiskt kontrakt bygger både på explicita och implicita löften och är därmed inte alltid 

uttalade eller medvetna, innehållet i ett psykologiskt kontrakt är inte statiskt utan förändras 

över tid och i relation till hur motparten gör och agerar. Arbetsgivarparten menar här att ett 

illojalt beteende uppstått där arbetstagaren satt sina intressen framför bolaget och där 

förtroendet brustit och det med grund i hans förtroendeställning inom bolaget. 

Typ av kontraktsbrott som uppstått skiljer sig förmodligen åt beroende vilket synsätt som 

tillämpas, sett från arbetstagarens ståndpunkt handlar det antagligen om oaktsamhet eftersom 

arbetstagaren ansett sig villiga att hålla avtalet men har haft olika uppfattningar vilket har lett 

till att den ena parten agerat oförenligt med den andra partens intressen och uppfattning. 

Sett ur arbetsgivarens synpunkt har kontraktsbrottet förmodligen präglats av brott eller svek 

eftersom arbetstagaren vägrat att hålla avtalet trots att denne kan göra det, i detta fall brutit 

mot lojalitetsplikten. Eftersom anställningsförhållandet är av mer långvarig art har hunnit 

bygga upp nära relationer och investerat mycket i varandra och därmed har förtroendet 

allvarligt skadats från arbetsgivarens sida. En eventuell orsak till arbetstagarens agerande kan 

vara att bolaget till synes verkar ha genomfört förändringar i organisationen eller att 

förhållanden inte stämmer överens med eller förändrats vilket inte stämmer överens med 

arbetstagarens uppfattning och förväntning. Arbetstagarens långa anställningstid kan också ha 

att göra med dennes agerande, över tiden har den informella lojaliteten förändrats. För cirka 

20 år sedan var förhållandet generellt sett ett annat, båda parter inom relativt stora och stabila 
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företag kunde känna sig säkra på den andra partens förväntningar. I dagens samhälle väljer 

alltfler arbetstagare själva att hålla sitt markandsvärde och hålla kunskaperna aktuella för att 

gå över till ett annat företag i fall det nuvarande inte behöver den. Till följd av detta behöver 

nu företagen lägga mer tid och arbete på att marknadsföra företaget och behålla arbetstagarna. 

I detta fall kan den informella lojaliteten ha brutits pga. av samhälleliga förändringar vilket 

inte överensstämde med någon av parternas förväntningar. 

 

I AD 1977 nr 118 hade AD att avgöra huruvida två arbetstagare bedrivit konkurrerande 

verksamhet mot arbetsgivaren under bestående anställning genom att delta i en anbudstävlan 

med arbetsgivaren i syfte att lämna anställningen och övergå till egen verksamhet om anbudet 

skulle antas. I AD:s domskäl framkommer det att en anställd bryter mot det lojalitetskrav som 

följder av anställningsavtalet om denne medan anställningen består driver konkurrerande 

verksamhet gentemot arbetsgivaren. Till konkurrerande verksamhet kan en anbudstävlan 

gentemot arbetsgivaren i syfte att, om anbudet antas, lämna sin anställning och övergå till att 

bedriva egen verksamhet, räknas. Enligt AD ska dock hänsyn tas till arbetstagarens ställning i 

företaget, möjligheterna att i konkurrensen utnyttja företagshemligheter och annat internt 

material, beskaffenheten av den verksamhet med vilken konkurrensen sker samt 

konkurrensåtgärdens betydelse för företaget.  AD ansåg att arbetstagarna agerat illojalt som 

anställda inom bolaget men med hänsyn till de omständigheter som förelåg samt att 

arbetstagarna inte innehade någon förtroende ställning hos bolaget kan handlandet endast 

anses ha begränsad omfattning och skada. Detta eftersom bolaget gick miste om anbudet och 

graden av illojalitet mot bolaget inte kan anses vara i sådan omfattning att ett avskedande kan 

anses vara befogat redan pga. anbudslämnandet. I detta rättsfall kan förutom den formella 

lojaliteten utläsas att mer informella lojalitetsaspekter framkommer där AD lagt stor vikt vid 

att arbetstagarna exempelvis inte innehaft någon förtroende ställning inom företaget. Här 

läggs alltså tonvikt vid rimliga förväntningar på graden av befattning inom företaget. Den 

informella lojaliteten uppfattas av båda parterna som att motparten avstår en del av sin frihet 

och genom att avstå någonting som uppfattas frivilligt får faktiskt parterna något de annars 

inte skulle ha fått.  Mellan varje arbetstagare och arbetsgivare råder hela tiden en rad oskrivna 

förväntningar och handlar om i vilken grad arbetstagarens förväntningar om vad företaget 

eller arbetsgivaren kommer att ge och motsvarande vad arbetstagaren är skyldig gentemot 

arbetsgivaren. Dessa förväntningar ska stämma överens för ett lyckat informellt kontrakt och 

om så kan det avgöra om arbetstagaren kommer att förbättra och utveckla sitt engagemang i 

sitt arbete lojalt för arbetsgivaren och företaget. Typ av kontraktsbrott här verkar enligt min 
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mening vara oaktsamhet eftersom båda parterna varit både kapabla samt villiga att hålla 

avtalet men har haft olika uppfattningar vilket har lett till att den ena parten agerat oförenligt 

med den andra partens intressen och uppfattning. Arbetstagarna verkar inte ha haft för avsikt 

att lämna eller skada företaget avsiktligen, utan ”chansade” mer för att se om anbudet antogs. 

 

Att säga om anställningsavtalens karaktär verkar till synes samtliga i ovanstående tre rättsfall 

vara av en mer relationell karaktär eftersom denna del, förutom det instrumentella utbytet, 

även innefattar icke-instrumentella sociala och emotionella delar. Dessa utbyten av 

emotionella och social delar innefattar utvecklings- karriärmöjligheter, stöd och lojalitet inom 

organisationen. Den relationella sidan av det psykologiska kontraktet bygger mer på 

förtroende och lojalitet och förknippas närmare med längre anställningsförhållanden. Denna 

form är dynamisk och förändras exempelvis om arbetstagaren upplever att den inte fått vad 

som utlovats, at det psykologiska kontraktet brutits. Främst sett till tidsaspekten av 

anställningsavtalet vilken då även för med sig att den är av en mer relationsinriktad karaktär 

kännetecknas av ett ömsesidigt aktivt åtagande och här intresserar man sig istället för om 

kontraktet är rimligt och rättvist. Detta kontrakt får större vikt än ett transaktionsutbyte. Skulle 

arbetstagare och arbetsgivare rikta in sig på olika saker resulterar det ofta i att parterna talar 

förbi varandra. En mer handlingsinriktad part reagerar då en förtjänst eller resultat belönas 

medan den mer relationsinriktade parten reagerar då den goda viljan och engagemanget inte 

uppskattas i den grad denne tänkt sig. Det råder även en handlingsinriktad aspekt vilket i 

första hand handlar om ett instrumentellt utbytesförhållande såsom exempelvis lön och 

semester. Kännetecken för denna typ av kontrakt är att parterna före och efter anställningen 

riktar uppmärksamheten mot att utbytet står i ett proportionerligt förhållande till det man ger. 

Det är möjligt att det i rättsfallen fallit sig så att den ena av parterna ser 

anställningsförhållandet som mer relationellt inriktat och därmed en starkare informell 

lojalitet medan den andra parten ser kontraktet likt den mer formella lojaliteten och då likt det 

handlingsinriktade synsättet.  

 

5.3 Formell och informell lojalitet efter det att anställningen upphört 

 

Den formella lojalitetsplikten och åliggandena enligt denna upphör i regel i och med att 

anställning avslutats. Det händer att dock någon av parterna, oftast arbetsgivaren eftersom det 

är denne som bedriver verksamhet, ha intresse av att lojalitetsplikten i viss mån ska fortsätta 

gälla. Det är därför vanligt att arbetstagarens rätt att bedriva konkurrerande verksamhet 
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liknande arbetsgivarens begränsas genom avtal eller klausuler. Påföljderna till följd av 

lojalitetsbrott är uppsägning, avsked och eventuellt ytterligare skadestånd. Skaderekvisit anses 

vara en central del då en bedömning skall göras av huruvida ett beteende är att betrakta såsom 

illojalt handlande och därmed att betrakta som ett brott mot anställningsavtalet. Enbart en risk 

för skada vara tillräckligt för att ett beteende skall betraktas som ett sanktionerat 

lojalitetsbrott. Ett illojalt beteende kan i många fall vara svårt att beräkna i ekonomiska 

termer, här kan även skador av mer ideell natur även komma att beaktas. Trots att ingen direkt 

skada har uppstått kan det vara så att exempelvis den anställdes kolliderande intressen kan 

ödelägga och påverka grunden för det fortsatta samarbetet negativt. Tilliten för det fortsatta 

samarbetet mellan parterna kan härmed vara kullkastad. 

 

Vad gäller den informella lojaliteten råder det mellan varje arbetstagare och arbetsgivare hela 

tiden en rad oskrivna förväntningar och ett psykologiskt kontrakt handlar om i vilken grad 

arbetstagarens förväntningar om vad företaget eller arbetsgivaren kommer att ge och 

motsvarande vad arbetstagaren är skyldig gentemot arbetsgivaren. Dessa förväntningar ska 

stämma överens för en lyckad informell lojalitet och detta kan komma att avgöra om 

arbetstagaren kommer att förbättra och utveckla sitt engagemang i sitt arbete lojalt för 

arbetsgivaren och företaget eller tvärtom. Löften är en central del både i formella såsom 

informella kontrakt och grundläggande för löften mellan arbetsgivare och arbetstagare är att 

företagets mål accepteras av arbetstagaren. När arbetstagaren uppfyller och bidrar till att 

främja företagets mål gynnas detta i formella kontrakt från arbetsgivarens sida i form av 

materiell belöning. Arbetsgivaren och företaget kan ge tydliga signaler om belöning, 

förväntad utveckling och spännande arbetsuppgifter genom exempelvis speciella evenemang, 

informella samtal och ceremonier. Dessa signaler i sin tur fångas upp och tolkas av 

arbetstagaren som sedan blir viktig information i den informella lojaliteten. Uppfylls detta inte 

av arbetsgivaren överensstämmer inte förväntningarna med varandra och uppfattas då som ett 

kontraktsbrott. Detta kontraktsbrott för med sig konsekvenser så som att motivationen och 

viljan att prestera för att nå och främja företagets mål samt förtroendet för företaget sjunker.  
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6. Slutsats 
 

Arbetstagaren har en rad skyldigheter gentemot arbetsgivaren i och med dennes lojalitetsplikt, 

den mer formella lojaliteten. Vad gäller denna lojalitetsplikt finns det alltså ingen ömsesidig 

förpliktelse i anställningsförhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Den formella 

lojalitetsplikten gynnar främst arbetsgivaren, men det går att utläsa genom rättspraxis att det 

inte är alltför enkelt att säga upp arbetstagaren då denne brutit mot lojalitetsplikten. Ur 

samtliga tre fall från AD ogiltigförklarades uppsägningarna eller avskedandena. 

Lojalitetskravet har i ADs bedömning kommit att skilja sig åt, exempelvis har det visat sig 

sättas högt inom media eller då det handlar om konkurrerande verksamhet, man tar i 

bedömningen även i beaktade om arbetstagaren ifråga innehaft en förtroendepost. Ur 

rättspraxis har arbetsgivaren även fått stå tillbaka för andra intressen exempelvis ut 

tystnadsplikt och kritikerrätt och då ifrån grundläggande fri- och rättigheter så som 

yttrandefrihetslagen och tryckfrihetsordningen. Avtal som handlar om verksamhetens kvalité 

och inriktning står alltså inte alla gånger i det främsta rummet. Ur ADs rättspraxis går även att 

utläsa, vid exempelvis upplysningsplikten, att arbetstagaren har en slags skydd av att inte 

behöva informera om något som inte arbetsgivaren frågar om. Speciellt i de fall då det inte 

kan ställas sådana krav i samband med situationen, typ av befattning och om detta har att göra 

med framtida arbetsuppgifter för arbetstagaren. Detta ger en viss antydan enligt min mening 

att denna lojalitetsplikt ligger i någon slags gråzon där arbetsgivaren inte i lika hög grad 

innehar den ”starkare” ställningen. En internationell aspekt och påverkan på lojalitetsplikten i 

svensk arbetsrätt, och då främst med fokus på genus, är genom vägledande fall i EG-rätten 

samt direktiv. En gravid kvinnlig arbetssökande anses inte bryta eller svika mot 

upplysningsplikten om denne medvetet utelämnar att informera om sin pågående graviditet 

eller medvetet lämnar uppgifter som inte stämmer. Här kan det tydligt ses att internationell 

rätt påverkat den svenska och ger indikationer på att arbetsgivaren inte står i lika stark 

ställning gentemot arbetstagaren vid anställningssituationer. Denna formella lojalitet befinner 

sig enligt min mening mer inom den informella lojaliteten och suddar därmed ut gränsen 

ytterligare. Att upprätta ett anställningskontrakt råder det inte något uttryckligt skriftligt krav 

på, det kan dock tillmätas större betydelse som bevis för vad parterna avtalat om och även en 

slags säkerhet. Innan ett kontrakt upprättas vid anställningens ingående bör en rad frågor 

såsom exempelvis lönen, arbetsuppgifterna och olika slags förmåner gås igenom. Det kan 

även förekomma uttryckliga krav på att följa företagets policy, särskilda krav på lojalitet och 
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kontroller av olika slag såsom drogtester. Uppfylls, misstolkas eller otydliggörs dessa 

områden i anställningskontraktet uppfylls inte någon av parternas förväntningar och därmed 

talat vi mer om den informella lojaliteten. Inom detta område drar jag även paralleller till att 

den informella lojaliteten ändrats över tid och numera kräver mer av båda parterna såsom 

exempelvis utmanande arbetsuppgifter, karriärmöjligheter, unik kompetens, god 

representation utåt. Även här går den formella och informella lojaliteten alltmer hand i hand 

och då även likt det aristoteliska tankesättet att kontraktet alltmer utgörs av en slags vänskap 

som grund.  

 

Mellan varje arbetstagare och arbetsgivare råder hela tiden en rad oskrivna förväntningar och 

en informell lojalitet vilket i hög grad handlar om i vilken grad arbetstagarens förväntningar 

om vad företaget eller arbetsgivaren kommer att ge och motsvarande vad arbetstagaren är 

skyldig gentemot arbetsgivaren. Dessa förväntningar ska stämma överens för ett lyckat 

psykologiskt kontrakt och är det så kan det avgöra om arbetstagaren kommer att förbättra och 

utveckla sitt engagemang i sitt arbete lojalt för arbetsgivaren och företaget. Lojalitet över lag 

handlar i min mening även om att utbyte mellan arbetsgivare och arbetstagare vilket innefattar 

många olika processer och steg, navet i allting tror jag är en god kommunikation, tydlighet 

och ett gott personalarbete. 

 

Medan den formella lojaliteten är till arbetsgivarens fördel, verkar den informella lojaliteten 

mer lägga fokus på arbetstagarens ställning. Vad som till viss del går att utläsa ur rättspraxis 

från AD är att både den formella som rent naturligt står i fokus till arbetsgivarens fördel vid 

ADs bedömning, kommit att gynna arbetstagaren i ett flertal fall, dock har även informella 

lojalitetsaspekter tagits i beaktande såsom exempelvis arbetstagarens förtroendegrundande 

position. Under uppsatsens gång tycker jag mig utläsa att formell och informell lojalitet trots 

att de på olika sätt gynnar parterna är nära förknippande med varandra och går hand i hand.  

En intressant fråga vid en illojal handling är även hur detta påverkar förtroendet efter det att 

exempelvis en uppsägning ogiltigförklarats, kan den informella lojaliteten byggas upp och 

återställa den raserade formella lojaliteten? Detta tror jag är något som parterna i avtals- och 

anställningsförhållandet får jobba hårt på för att bygga upp och återvinna förtroende vad 

gäller lojalitet. Lojalitet kan ta tid att bygga upp men kan däremot raseras eller skadas väldigt 

fort. 
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RÄTTSFALLSFÖRTECKNING 
 
Arbetsdomstolen 
 
AD 1977 nr 118 
AD 1980 nr 82 
AD 1981 nr 51 
AD 1982 nr 67 
AD 1982 nr 110 
AD 1984 nr 9 
AD 1989 nr 52 
AD 1989 nr 90 
AD 1992 nr 51 
AD 1993 nr 12 
AD 1993 nr 18 
AD 1993 nr 56 
AD 1998 nr 25 
AD 1999 nr 29 
AD 2001 nr 2 
AD 2002 nr 45 
 
EG-rättsliga mål 
 
C/109-00 - Tele Danmark A/S mot Handels og Kontorfunktionaerernas Forbund i Danmark 
(HK) som företräder Marianne Brandt-Nielsen  

C/320-01- Wiebke Busch och Klinikum Neustadt GmbH & Co Betriebs KG 
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