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Sammanfattning 
 
 
Arbetstagaren innehar en lojalitetsplikt gentemot arbetsgivaren. Lojalitetsplikten innehåller 

bland annat förbud för arbetstagaren att starta konkurrerande verksamhet och tystnadsplikt 

angående företagskänslig information. Lojaliteten har sin grund i anställningsavtalet men 

måste inte fastställas skriftligt, utan är till vissa delar underförstådd.  

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka lojalitetsplikten hos arbetstagare, verksamma inom 

bemanningsbranschen. Frågeställningen beaktar huruvida arbetstagarens lojalitetsplikt 

gentemot beställaren skiljer sig från den arbetstagaren har gentemot arbetsgivaren. Vidare 

diskuteras i det avslutande kapitlet huruvida arbetstagaren kan komma i pliktkollision mellan 

arbetsgivare och beställare. 

 

Grunden till begreppet lojalitetsplikt läggs utifrån ett allmänt avtalsrättsligt perspektiv. Det 

arbetsrättsliga perspektivet på lojalitetsplikten är starkt kopplat till anställningsavtalet och 

arbetstagarens skyldighet att sätta arbetsgivarens intresse före sitt eget. Efter en överblick av 

lojalitetspliktens innebörd i avtalsrätten och arbetsrätten, beskrivs bemanningsbranschen och 

dess påverkan på arbetsgivaransvaret. Lagen om privat arbetsförmedling och uthyrning av 

arbetskraft öppnade upp arbetsmarknaden för bemanningsföretagen.  

 

I det avslutande kapitlet diskuteras arbetstagarens lojalitetsplikt gentemot beställaren av 

arbetskraft och huruvida arbetstagaren kan komma i pliktkollision mellan lojalitetsplikten 

gentemot arbetsgivare och beställare. Det förs även en diskussion angående branschens 

påverkan på begreppet lojalitetsplikt och om det i framtiden kan bli nödvändigt med 

revidering och tillämpningsförändringar av arbetstagarens lojalitetsplikt.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: avtalsrätt, arbetsrätt, lojalitetsplikt, bemanningsbranschen, beställare         
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Abstract 
 
 
The employee has a principle of loyalty against the employer. The principle of loyalty 

contains, among other things, a prohibition for the employee to start a rival company and an 

obligation of secrecy regarding sensitive information about a company. The principle of 

loyalty has its foundation in the labour contract but doesn’t have to be confirmed in writing. 

Often this is partly understood tacitly. 

 

The aim of this composition is to analyse the principle of loyalty regarding employees 

working in temporary employment agencies. The question at issue is whether the employee’s 

principle of loyalty against the client is different from the loyalty the employee has against the 

employer. It is also discussed in the conclusion chapter whether the employee can end up in 

collusion between the duty against the client and the employer. 

 

The foundation of the concept of the principle of loyalty is established in the contract law. 

The labour law perspective of the principle is strongly connected to the labour contract and 

the employee’s obligation to put the interest of the employer ahead of its own. After a general 

view of the concept in contract law and labour law, the concept of temporary employment 

agencies are described and its influence of the responsibility towards the employer. The law 

of private employment agencies and renting labour opened up the labour market for 

temporary employment agencies.  

 

In the final chapter the principle of loyalty of the employee is discussed and whether the 

employee is in a situation of collusion of duty between the principle of loyalty against 

employer and client. There is also a discussion about how the industry affects the principle 

and maybe, in the future, it will be necessary to review the usage of the principle of loyalty.  

 

 
 
 
 
 
 
 
Keywords: contract law, labour law, the principle of loyalty, temporary employment agencies, 
client 
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1 Inledning 

1.1 Ämnet 
Vi är alla bekanta med ordet lojalitet, det vill säga vi är lojala mot någon person, en 

ståndpunkt eller en förening. Eftersom vi tillbringar stor del av vårt liv på ett arbete och utför 

en arbetsprestation för en arbetsgivare i utbyte mot ersättning, är lojalitetsplikten inom 

arbetslivet något vi får ta hänsyn till.  

 

Lojalitetsplikten i avtalsrätten har sin grund i förutsättningen att ett avtal föreligger.1 För att 

vidare ringa in begreppet lojalitetsplikt är det idé att studera begreppet i ljuset av arbetsrätten, 

där anställningsavtalet är förutsättningen för lojalitetspliktens uppkomst. Lojaliteten inom 

arbetslivet påverkas även av det faktum att anställningsavtalet förutsätter ett personligt 

förhållande mellan arbetsgivare och arbetstagare.2 Mitt intresse ligger i att undersöka hur 

arbetstagarens lojalitetsplikt ter sig på en mer flexibel arbetsmarknad, där förhållandet mellan 

arbetsgivare och arbetstagare kompliceras genom inblandning av en tredje part.  

 

Lagen (1993:440) om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft bidrog till att 

liberalisera Sveriges inställning till personaluthyrning och förändringarna innebar en 

utveckling bort från det statliga monopolet. Bemanningsbranschen har expanderat de senaste 

åren och bestod år 2004 av 31 500 anställda. En del anställda tycker att arbete hos olika 

beställare under kortare perioder är en utmaning och är utvecklande, medan andra ser 

bemanningsföretagen som en sätt att komma ut på arbetsmarknaden.3  

 

Bemanningsbranschen förser företag med möjligheten att hyra in personal istället för att 

anställa. Arbetstagarens lojalitetsplikt förutsätter ett anställningsavtal mellan arbetstagare och 

arbetsgivare. Hur förhåller sig arbetstagarens lojalitet gentemot beställaren då det inte 

föreligger anställningsavtal dem emellan?  

 

                                                 
1 Ramberg, J. & Ramberg, C., Allmän avtalsrätt, 6 uppl., 2003, s. 39-40. 
2 Schmidt, F., Löntagarrätt, 3 rev. uppl., 1994, s. 257. 
3 Andersson, P. & Wadensjö, E., Nya alternativ inom arbetsmarknadspolitiken: bemanningsföretagen., i 
Olofsson, J. (red.), Den tredje arbetslinjen, Agora 2005, s. 162-163. 
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1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att belysa arbetstagarens lojalitetsplikt gentemot arbetsgivaren. 

Då arbetsmarknaden har förändrats och blivit mer flexibel där bland annat 

bemanningsbranschen är en stor aktör, är det av intresse om och i så fall hur lojalitetsplikten 

påverkas för arbetstagare inom bemanningsföretag.  

  

Lojalitetsplikten är en biförpliktelse av anställningsavtalet och ligger utanför arbetstagarens 

huvudsakliga arbetsprestationer. Förutom arbetstagarens skyldighet att utföra arbete måste 

denne även agera på ett sätt som inte skadar arbetsgivaren. En del förpliktelser är befästa i lag 

och avtal, men till stor del har de vuxit fram genom domstolspraxis. Tanken med 

lojalitetsplikten är att den aktualiseras då anställningsavtalet inte endast handlar om prestation 

och betalning, utan även är ett personligt förhållande mellan arbetstagare och arbetsgivare.4  

 

I bemanningsbranschen har arbetstagaren ingått anställningsavtal med uthyraren, vilken i sin 

tur har ingått hyravtal med beställaren av arbetskraften. Den allmänna avtalsrätten blir aktuell 

då förhållandet i grunden bygger på en typ av avtal, vilket medför vissa lojalitetspliktelser. 

Typen av avtal som ingås är ett anställningsavtal, vilket aktualiserar arbetsrätten och dess 

förpliktelser. Arbetsrätten ingår som en förgrening av avtalsrätten och således kommer 

lojalitetspliktelserna inom respektive rättsområde att påverka varandra. 

 

Då det föreligger arbetstagar - arbetgivarförhållande mellan arbetstagare och uthyrare, kan det 

uppstå situationer inom arbetsrätten, bland annat i JämL och AML där beställaren har 

arbetsgivaransvaret.5  

 

Det kan uppstå problematik vem som är att se som arbetsgivare, vilket har betydelse för 

arbetstagarens lojalitetsplikt. Mot vem har arbetstagaren i ett bemanningsföretag 

lojalitetsplikt?  

 

Uppsatsen kommer att behandla lojalitetsplikten för arbetstagare i bemanningsbranschen på 

den privata arbetsmarknaden. Uppsatsen tar sin utgångspunkt i frågan huruvida arbetstagarens 

lojalitetsplikt mot beställaren av arbetskraft skiljer sig från den gentemot 

                                                 
4 Källström, K. & Malmberg, J., Anställningsförhållandet, 2006, s. 241-242. 
5 Källström, K. & Malmberg, J., Anställningsförhållandet, 2006, s. 41. 
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bemanningsföretaget. Vidare behandlas i vilken utsträckning arbetstagaren kan komma i 

pliktkollision mellan arbetsgivaren och beställaren.  

 

1.3 Metod 
Uppsatsen bygger på juridisk metod (även benämnt rättsdogmatik), vilket betyder att med 

hjälp av studier av rättsreglernas innehåll, tolkning och tillämpning försöka uppnå 

utredningens syfte. Den juridiska metoden utgår från konflikter och söker därefter tillämplig 

regel i rättssystemet samt den effekt denna ger på konflikten.6

 

Rättsdogmatikens mål är att ge uttryck åt rättsordningen som: ”ett koherent nätverk av 

huvudregler och undantag.”7 Till sin hjälp använder sig rättsdogmatiken av systematik och 

analys av juridiska begrepp. Den väljer att klarlägga rättsregler och strukturer på olika 

områden. Normativa ståndpunkter utvecklas för att kritisera eller berättiga gällande rätt. 

Därmed innehåller rättsdogmatiken värderande ståndpunkter.8  

 

Rättsdogmatiken ökar det rättsliga sammanhanget genom olika aspekter. För det första 

använder rättsdogmatiken argumentationsredskap av traditionell karaktär, till exempel 

motsatsslut, ändamålstolkning och analogislut. De bidrar till att rättens koherens ökar. För det 

andra vill rättsdogmatiken presentera rätten som en systematiserad helhet. Den tredje aspekten 

är rättsdogmatikens syn på rättsprinciper och deras överordnande över rättsreglerna. Den 

fjärde aspekten är rättsdogmatikens fokus på rätten över tid. Rätten framställs som om den 

alltid är i utveckling, vilket inte är helt sant. Även om rätten utvecklas, sker det gradvis och 

bara några rättsregler i taget. Rättsdogmatikens tillvägagångssätt går ut på att kommentera ny 

lagstiftning i anslutning till den gamla.9

 

Lagregler kommer att studeras och kompletteras med studier i förarbeten för att öka 

förståelsen för lagen och lagstiftarens definition av olika aktuella begrepp.10 Då 

lojalitetsplikten till stora delar växt fram genom domstolspraxis, kommer även praxis från AD 

och HD att beaktas.11 Redovisade domar är utvalda med utgångspunkt från frågeställningarna 

                                                 
6 Hydén, H., Rättsregler, 2001, s. 11. 
7 Peczenik, A., Juridikens allmänna läror, SvJT 2005, s. 249. 
8 Peczenik, A., Juridikens allmänna läror, SvJT 2005, s. 249-250. 
9 Peczenik, A., Juridikens allmänna läror, SvJT 2005, s. 259-260. 
10 Hydén, H., Rättsregler, 2001, s. 116. 
11 Källström, K. & Malmberg, J., Anställningsförhållandet, 2006, s. 241. 
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och syftet med uppsatsen. Även juridisk doktrin har använts för att belysa aktuella begrepp för 

uppsatsens syfte. Internet har använts för inhämtande av material angående 

bemanningsbranschen.  

 

Det finns ingen generell lagstiftning angående lojalitetsplikten och antalet rättsfall som kan 

anses vägledande inom området är få.12 Tillgång till doktrin som behandlar både lojalitetsplikt 

och bemanningsföretag är också mycket begränsad. Sammansmältning av begreppen kommer 

därför att behandlas i analysdelen, där till största del mina egna tankar redovisas.  

 

1.4 Avgränsning 
Även arbetsgivaren innehar en viss lojalitetsplikt gentemot arbetstagaren, bland annat att förse 

arbetstagaren med nödvändig information i början av anställningen. Det kommer dock inte 

behandlas i uppsatsen. Jag har valt att inrikta mig på arbetstagarens lojalitetsplikt gentemot 

arbetsgivaren och hur den ter sig för uthyrd personal gentemot beställaren.  

 

Jag har även valt att göra en avgränsning från den offentliga sektorn. Inom vissa kapitel 

kommer rättsregleringen kort att kommenteras men uppsatsens fokus är den privata sektorn.  

 

Då lojalitetsplikten till stora delar är utvecklad genom rättspraxis och samhällstraditioner är 

antalet lagregler och tillhörande förarbeten relativt begränsat. Därför kommer underlaget till 

uppsatsen till stora delar bestå av doktrin, varefter analysen är uppsatsens tyngdpunkt.  

 

1.5 Disposition 
Utöver inledningskapitlet kommer uppsatsen i kap. 2 behandla vad lojalitetsplikten innebär 

inom den allmänna avtalsrätten. Anställningsavtalet har sin utgångspunkt i den allmänna 

avtalsrätten och arbetsrätten har byggt sin lojalitetsplikt utifrån lojalitetsplikten hos den 

allmänna avtalsrätten. Arbetsrättens lojalitetsplikt för arbetstagare redovisas i kap. 3. För att 

beskriva lojalitetsplikten görs en inblick i gällande rätt och kännedom om AD-praxis inom 

ämnet är också nödvändigt för att tydliggöra begreppet.  

 

                                                 
12 Regnér, E., Varför inte lojalitetsplikt?, Juridisk tidskrift, 2001-2002. 
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I kap. 4 kommer bemanningsbranschen att beskrivas. Jag kommer även att behandla 

begreppet arbetsgivaransvar och hur detta ser ut inom bemanningsbranschen. Under avsnitt 

4.3 Arbetsgivarbegreppet och arbetsgivaransvaret, beskrivs begreppet arbetsgivare i allmänhet 

och hur det kommer till uttryck inom den privata sektorn.  

 

I kap. 5 följer en analys av lojalitetsplikten för arbetstagare inom bemanningsbranschen, både 

gentemot bemanningsföretagen och mot beställare av personal. Målsättningen är att försöka 

besvara frågeställningarna. 
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2 Lojalitetspliktens utgångspunkt i allmän avtalsrätt 

2.1 Allmänt om avtal  
Begreppet avtal definieras varken i AvtL eller i annan lag. Av AvtL kan förstås att avtal är en 

rättshandling utan vidare specificering.13 Den gemensamma nämnaren är dock att man vill 

säkerställa något som bestående eller åstadkomma en förändring. Ett avtal kan vara en bostad 

som ska köpas, ett giftermål som ska ingås eller då en juridisk person bildas. En del avtal kan 

till vissa delar vara reglerade i lag, medan en del inte är reglerade alls.14 Avtal är den rättsliga 

formen för att reglera olika rättsförhållanden.15 Inom civilrätten förekommer en rad olika 

typer av avtal. Avtalen delas in i underrubriker, beroende på vilken partsrelation de är tänkta 

att reglera, exempelvis hyra, köp eller anställning. Under varje förgrening finns det regler för 

lösningar på problem som kan uppstå, så kallade utfyllande regler. De kan vara tvingande 

eller dispositiva, enligt rättspraxis eller lagstiftade. De kan även förekomma i form av 

kutymer. Utfyllande regler fastställer parternas rättigheter respektive förpliktelser men även 

till viss del den sakrättsliga aspekten.16

 

Avtalsrättens grundstenar är principerna om avtalsfrihet (var och ens rätt att ingå avtal) och 

avtalsbundenheten (avtalsparternas skyldighet att infria avtalet). Utgångspunkten är att varje 

individ ska kunna bestämma om de vill avtala, med vem och avtalets innehåll. Ovannämnda 

principer har ursprung i regler för människors samvaro. Utvecklingen har även påverkats av 

politiska värderingar och samhällsförhållanden.17

 

Avtalsbundenheten ska försäkra parternas rättigheter enligt avtalen.18 Att avtal är bindande, 

det vill säga rättsligt sanktionerat är en självklarhet och behöver inte skriftligen framgå.19 Det 

finns olika lagregler som är kopplade till olika typer av avtal, vilket vägleder i avtalsprocessen 

och vid eventuell tvist.20 Om det skulle uppstå tvist mellan parterna gällande ingångna avtals 

förpliktelser och rättigheter, är det skiljeförfarande och ytterst domstols uppgift att avgöra 

frågan. Det finns även icke-rättsliga sanktionsmedel, såsom sedvana, moral och förlust av 

                                                 
13 Adlercreutz, A., Avtalsrätt I, 12 uppl., 2002, s. 20. 
14 Ramberg, J. & Ramberg, C., Allmän avtalsrätt, 6 uppl., 2003, s. 17. 
15 Adlercreutz, A., Avtalsrätt I, 12 uppl., 2002, s. 15. 
16 Adlercreutz, A., Avtalsrätt I, 12 uppl., 2002, s. 27-28. 
17 Ramberg, J. & Ramberg, C., Allmän avtalsrätt, 6 uppl., 2003, s. 24. 
18 Ramberg, J. & Ramberg, C., Allmän avtalsrätt, 6 uppl., 2003, s. 24. 
19 Adlercreutz, A., Avtalsrätt I, 12 uppl., 2002, s. 22. 
20 Adlercreutz, A., Avtalsrätt I, 12 uppl., 2002, s. 15. 
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good-will.21 Om part skulle vägra att uppfylla förpliktelser enligt avtal, kan denne tvingas 

genom att myndighet vidtar tvångsåtgärder.22

 

Principen om att löften ska hållas (pacta sunt servanda) säkerställs genom hot om rättsliga 

sanktioner som påföljd.23 Undantag till huvudregeln kan bli aktuellt då det uppstått ändrade 

omständigheter som kräver att avtalet justeras, eller att det anses oskäligt att ålägga en part att 

stå fast vid sin del av avtalet.24 Både 33 § och 36 § AvtL förser parterna med en 

säkerhetsventil vid händelse av illojalt agerande från motparten.25 36 § AvtL tillhandahåller 

möjligheten till jämkning och omförhandling av oskäliga avtalsvillkor.26 33 § AvtL ger en 

möjlighet att angripa ett avtal som strider mot tro och heder.27 Skillnaderna mellan 

paragraferna är att 33 § AvtL ogiltigförklarar hela avtalet, medan 36 § AvtL endast jämkar de 

oskäliga villkoren i avtalet. Paragraferna skiljer sig även såtillvida att 33 § AvtL avser 

omständigheter vid ingåendet av avtalet, medan 36 § även inkluderar senare tillkomna villkor. 

Vid åberopande av 33 § måste det även föreligga ett insiktsrekvisit, det vill säga motparten 

har haft vetskap om vissa omständigheter vid tillkomsten av avtalet.28  

 

30 § AvtL gällande svek kan leda till att avtalet blir ogiltigt. Även 31 § AvtL kan bli aktuell 

vid förekommande av ocker, det vill säga om en part utnyttjar motpartens trängda situation. 

För att kunna åberopa 31 § krävs det att missförhållandet och obalansen mellan parternas 

avtalsprestationer är uppenbar.29

 

Hur blir vi förpliktigade att uppfylla ingånget avtals innehåll? Det är en interaktion mellan 

förpliktade partens viljeförklaring och motpartens tillit. Tvist kan uppstå då vilja, 

viljeförklaring och tillit inte överensstämmer med varandra. Kärnan i viljeteorin är att viljan 

ska säkerställa hur man blir förpliktigad, gällande omfattning och innehåll. Enligt 

förklaringsteorin måste viljan uttryckas så motpart kan agera. Det är av intresse hur motparten 

uppfattat viljeförklaringen. Läggs det stor vikt vid hur motpartens tillit påverkas av 

                                                 
21 Adlercreutz, A., Avtalsrätt I, 12 uppl., 2002, s. 23. 
22 Ramberg, J. & Ramberg, C., Allmän avtalsrätt, 6 uppl., 2003, s. 24. 
23 Ramberg, J. & Ramberg, C., Allmän avtalsrätt, 6 uppl., 2003, s. 26. 
24 Adlercreutz, A., Avtalsrätt I, 12 uppl., 2002, s. 36. 
25 Holm, A., Den avtalsgrundande lojalitetsplikten - en allmän rättsprincip, 2004, s. 105. 
26 Adlercreutz, A., Avtalsrätt I, 12 uppl., 2002, s. 23. 
27 Ramberg, J. & Ramberg, C., Allmän avtalsrätt, 6 uppl., 2003, s. 145. 
28 Ramberg, J. & Ramberg, C., Allmän avtalsrätt, 6 uppl., 2003, s. 147. 
29 Holm, A., Den avtalsgrundande lojalitetsplikten - en allmän rättsprincip, 2004, s. 89. 
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förklaringen, kan förklarande part bli bunden av avtal, även om det inte överensstämmer med 

dennes viljeförklaring.30

 

2.2 Lojalitetsförpliktelser inom avtalsrätten 

2.2.1 Inledning  
Även om utbyte av prestationer är avtalets huvudsakliga ändamål, kan det också förse 

parterna med uttryckliga eller underförstådda handlingsföreskrifter, så kallade 

biförpliktelser.31 Dessa varierar angående art och utsträckning beroende på vilken typ av avtal 

det gäller. Vanligen är det inga större problem att fastställa vad parternas intressen omfattar, 

utmaningen kan vara att avgöra i vilken utsträckning en part måste beakta motpartens 

intressen.32  

 

I dagens samhälle är det rättsordningen som, med hjälp av olika rättsmedel försöker skydda 

avtalsförhållandet. Bland annat genom att förmedla vissa normer till befolkningen med 

domstolar som språkrör. En norm är den som vi i Sverige benämner lojalitetsprincipen. 

Principen är egentligen bestående av flera normer, som alla har det gemensamt att de 

behandlar skyldigheten att visa hänsyn till sin motpart i avtalsförhållandet.33 Parternas 

lojalitetsförpliktelser möjliggör därmed avtalsuppfyllelsen.34

 

Begreppet lojal har många synonymer, exempel på några är: solidarisk, laglig, tillförlitlig, 

pålitlig trogen. Lojalitet kan beskrivas som: ”individens viljebaserade förhållande över tiden 

till ett visst objekt.”35  

 

Graden av lojalitetsplikt grundas på parternas nytta av att ingå avtalet, de kostnader parterna 

har i anslutning till avtalet och de förväntningar motparterna har. Ytterligare en bidragande 

faktor är det risktagande parterna tar i samband med avtalet. Avtal som innebär större risk 

kräver att parterna förser varandra med relevant information under resans gång.36 Det är 

speciellt viktigt med fastställande av lojalitetsplikten vid avtal som sträcker sig under längre 

                                                 
30 Ramberg, J. & Ramberg, C., Allmän avtalsrätt, 6 uppl., 2003, s. 30-31. 
31 Holm, A., Den avtalsgrundande lojalitetsplikten - en allmän rättsprincip, 2004, s. 3. 
32 Nicander, H., Lojalitetsplikt före, under och efter avtalsförhållandet, Juridisk tidskrift, 1995-1996. 
33 Holm, A., Den avtalsgrundande lojalitetsplikten - en allmän rättsprincip, 2004, s. 1. 
34 Ramberg, J. & Ramberg, C., Allmän avtalsrätt, 6 uppl., 2003, s. 39-40. 
35 Holm, A., Den avtalsgrundande lojalitetsplikten - en allmän rättsprincip, 2004, s. 9. 
36 Nicander, H., Lojalitetsplikt före, under och efter avtalsförhållandet, Juridisk tidskrift, 1995-1996. 
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tid. Parterna kan ingå ytterligare avtal för att endast fastställa handlingsföreskrifter, de villkor 

som ska tillämpas och begränsa handlingsfriheten för en eller båda parter. Avtalets syfte är då 

endast att fungera som styrningsmedel. Ett exempel på sådant avtal är kollektivavtalet.37  
 

För att skydda den mycket viktiga tilliten i affärslivet, är lojalitetsplikten som ovan nämns 

redan förekommande i förhandlingsstadiet av ett avtal. Lojalitetsplikten innan ingående av 

avtal innebär omsorgs- och aktivitetsförpliktelser.38 Exempel på en sådan lojalitetsplikt är 

passivitetsreglerna i 4 § 2st. och 6 § 2 st. AvtL. Det är viktigt att klargöra för motparten hur 

man vill agera i situationer, då det föreligger goda skäl att misstänka att motparten 

missuppfattat ens avsikter. Det är med andra ord viktigt att parterna fullgör sin 

klargörandeplikt för att uppträda lojalt gentemot motparten. Brott mot förpliktelser vid 

förhandlingsstadiet kan resultera i skadestånd motsvarande motpartens negativa 

kontraktsintresse, det vill säga dennes omkostnader.39  

 

För att kunna avgöra om det rör sig om avtalsbrott måste först förpliktelsernas innehåll 

fastställas. Ju tydligare lojalitetsplikten är uttryckt i avtal eller lag, ju enklare är det att avgöra 

huruvida det föreligger avtalsbrott. Eftersom det inte finns generell lagreglering av 

lojalitetsplikten, blir uttrycklig avtalsreglering desto viktigare.40 Det är svårt att i enskilda 

tvister hävda lojalitetsplikten som enskild företeelse. Lojalitetsplikten har istället funktionen 

att vara till stöd vid tolkning av lag och avtal.41

2.2.2 Tystnadsplikt 
En del av lojalitetsplikten är behovet av sekretess, det vill säga att inte berätta 

företagshemligheter för utomstående. Förpliktelsen angående sekretess behöver inte uttalas, 

utan är underförstådd. Förpliktelsen är ändå ofta reglerad i avtal.42 Det är viktigt att 

säkerställa tystnadsplikten hos motparten, då det i stor utsträckning kan påverka 

förhandlingstilliten mellan parterna. Informationsaspekten i ett avtalsförhållande har två sidor, 

dels en aktivitetssida representerad av upplysningsplikten och dels en underlåtenhetssida 

                                                 
37 Adlercreutz, A., Avtalsrätt I, 12 uppl., 2002, s. 15-16. 
38 Holm, A., Den avtalsgrundande lojalitetsplikten - en allmän rättsprincip, 2004, s. 86-87. 
39 Holm, A., Den avtalsgrundande lojalitetsplikten - en allmän rättsprincip, 2004, s. 88. 
40 Nicander, H., Lojalitetsplikt före, under och efter avtalsförhållandet, Juridisk tidskrift, 1995-1996. 
41 Ramberg, J. & Ramberg, C., Allmän avtalsrätt, 6 uppl., 2003, s. 40. 
42 Ramberg, J. & Ramberg, C., Allmän avtalsrätt, 6 uppl., 2003, s. 40-41. 
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representerad av tystnadsplikten. Båda sidorna måste tas i beaktning och balanseras mot 

varandra.43

2.2.3 Vård- och bevaringsplikt 
Parten som hyr, till exempel en maskin innehar bevaringsplikt under inhyrningsperioden, 

medan uthyraren normalt har en vårdplikt.44 Vårdplikten föreligger även i pantavtal där 

panthavaren har en plikt att vara aktsam med objektet som är pantsatt.45  

2.2.4 Informations- och upplysningsplikt 
Enligt en del avtal innehar en eller båda avtalsparterna en upplysningsskyldighet. Det är 

betydande skillnad på den upplysningsplikt som är aktuell innan avtalet ingås och den som är 

gällande under avtalets giltighetstid.46 Vid minst två olika situationer kan oaktsamhet vid 

ingående av avtal förekomma. För det första då part lämnar oriktiga uppgifter eller inte 

lämnar relevanta uppgifter till motparten vid ingåendet av avtalet och avtalet fullföljs. Den 

andra situationen är då en part uppträtt på ett olämpligt sätt vid förhandlingarna och det inte 

slutits något avtal.47 Parten kan då bli tvungen att ersätta motpartens omkostnader48.  

 

Skulle det brista i upplysningsplikten vid ingåendet av avtalet kan det leda till att avtalet 

ogiltigförklaras (33 § AvtL) eller jämkas (36 § AvtL) och aktualiserar skadeståndsskyldighet. 

Vid försummelse av pågående avtals upplysningsplikt kan följderna bli skadeståndsskyldighet 

eller förlorad rätt att göra gällande vissa påföljder.49 Det är svårt att avväga när 

upplysningsplikten är tillämplig. Det måste fastställas att den upplysningsskyldige haft 

kännedom om ett visst förhållande och visste att motparten inte hade det. Den aktuella 

informationen måste även vara av sådan natur att den skulle vara av betydelse för huruvida 

motparten vill ingå avtal eller inte. Det kan även vara av vikt vilka förväntningar motparten 

har angående att bli uppmärksam på en viss situation. Av ovanstående rekvisit kan urskiljas 

svårigheter med att dra gränsen mellan effektiv förhandlingsförmåga och undanhållande av 

relevant information.50  

 

                                                 
43 Holm, A., Den avtalsgrundande lojalitetsplikten - en allmän rättsprincip, 2004, s. 101. 
44 Ramberg, J. & Ramberg, C., Allmän avtalsrätt, 6 uppl., 2003, s. 40-41. 
45 Nicander, H., Lojalitetsplikt före, under och efter avtalsförhållandet, Juridisk tidskrift, 1995-1996. 
46 Ramberg, J. & Ramberg, C., Allmän avtalsrätt, 6 uppl., 2003, s. 41. 
47 Holm, A., Den avtalsgrundande lojalitetsplikten - en allmän rättsprincip, 2004, s. 94. 
48 Holm, A., Den avtalsgrundande lojalitetsplikten - en allmän rättsprincip, 2004, s. 98. 
49 Ramberg, J. & Ramberg, C., Allmän avtalsrätt, 6 uppl., 2003, s. 41. 
50 Ramberg, J. & Ramberg, C., Allmän avtalsrätt, 6 uppl., 2003, s. 96. 
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Parten ska inte endast besvara frågor från motparten utan också självmant lämna relevant 

information. Skyldigheten vägs gentemot motpartens undersökningsplikt.51 En part kan välja 

att i avtal, friskriva sig från ett visst ansvar men skulle parten samtidigt undanhålla viktig 

information om något fel, är friskrivningen inte bindande och upplysningsplikten blir aktuell. 

Den typen av försumlighet kan dock vara svår att bevisa i praktiken.52  

 

I NJA 1992 s. 351 fastställdes att en bank hade brustit i sin vårdplikt gällande en borgensmans 

rättigheter. Banken underrättade inte borgensmannen om huvudgäldenärens oförmåga att 

betala sin skuld, vilket fick konsekvenser för borgensmannens regressrätt.53

2.2.5 Klargörandeplikt 
Klargörandeplikten är en parts skyldighet att mer i detalj, tydliggöra för motpart vad en 

prestation innebär. Exempelvis med hjälp av en bruksanvisning, tydliggöra hur en maskin ska 

skötas. Vid försummelse av klargörandet kan tillämpning av 36 § AvtL bli aktuellt, eller att 

avtalet tolkas till fördel för den som inte erhållit klargörande information. Klargörandeplikt 

kan även innebära en skyldighet att uppmärksamma motpart på att avtalsbundenhet inte är 

gällande. Det kan ligga i en avtalsparts eget intresse att fullgöra klargörande- eller 

upplysningsplikten, om motparten har felaktiga antaganden om innehållet i avtalet.54

2.2.6 Förbud mot konkurrerande verksamhet 
Konkurrensförbudet och företagens intresse av att skydda sina resurser får balanseras 

gentemot samhällets intresse av att motverka konkurrensbegränsade åtgärder.55 Det är 

underförstått i avtalsrelationen att parterna inte ska agera på ett skadligt sätt för motparten. 

Det är en självklarhet i vissa avtalstyper att avtalsparten inte får konkurrera med motparten, 

det är ingen nödvändighet att det skriftligt framgår i avtalet. Även om konkurrerande 

verksamhet inte resulterat i någon förmögenhetsskada för motparten, kan den typen av illojalt 

beteende allvarligt skada tilliten mellan avtalsparterna, och därmed den framtida relationen.56

 

                                                 
51 Holm, A., Den avtalsgrundande lojalitetsplikten - en allmän rättsprincip, 2004, s. 90. 
52 Ramberg, J. & Ramberg, C., Allmän avtalsrätt, 6 uppl., 2003, s. 269. 
53 NJA 1992 s. 351. 
54 Ramberg, J. & Ramberg, C., Allmän avtalsrätt, 6 uppl., 2003, s. 41. 
55 Holm, A., Den avtalsgrundande lojalitetsplikten - en allmän rättsprincip, 2004, s. 137. 
56 Holm, A., Den avtalsgrundande lojalitetsplikten - en allmän rättsprincip, 2004, s. 141. 
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Viss typ av information och upparbetat kunnande, så kallat know-how57 är viktigt att 

avtalsparterna delger varandra (upplysningsplikt). Det är mycket viktigt att parterna då inte 

missbrukar informationen genom att föra den vidare till obehörig eller utnyttjar den själv i 

konkurrerande verksamhet. Tystnadsplikten är i detta fall starkt kopplad till 

konkurrensförbudet.58

                                                 
57 Begreppet know-how brukar förekomma i samband med företagshemligheter men har dock inte samma legala 
status. Know-how innebär kunskap som krävs för att driva viss verksamhet. Mer specifikt kan det innebära 
ekonomisk eller teknisk kunskap som krävs för att framställa en viss produkt. Till skillnad från 
företagshemligheter behöver inte know-how vara hemligt. Ståhlros, L., Företagshemligheter - know how, 1986, 
s. 27-28. 
58 Holm, A., Den avtalsgrundande lojalitetsplikten - en allmän rättsprincip, 2004, s. 141-142. 
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3 Lojalitetsplikten i arbetsrätten 

3.1 Anställningsavtalet 
Följande källor tillhandahåller regler angående anställningsavtalet: lag, kollektivavtal, 

tjänstereglemente och personligt avtal. Även domstolpraxis innehåller normer om 

anställningsförhållandet, skillnaden är dock att dessa normer är mer otydligt framställda. 

Praxis är osjälvständig i sin karaktär såtillvida att den bygger på lag och avtal.59 Vad gäller 

anställnings- och arbetsavtal saknar Sverige någon allmän lagstiftning. Däremot finns det 

lagar som behandlar speciella yrkeskategorier, bland annat LOA som sammanför offentlig- 

och arbetsrättsliga bestämmelser. I övrigt är lagstiftningen inte uppdelad för olika 

yrkesgrupper.60

 

Det kan utifrån en rättslig grund finnas anledning att dela in arbetstagare i olika kategorier, till 

exempel tjänstemän och arbetare. Inom ett företag finns flera olika grupper av personer som 

utför arbete åt företaget. Grupperna är mer eller mindre knutna till företaget gällande den 

ekonomiska och rättliga aspekten. Som kärngrupp betraktas de tjänstemän och arbetare som 

har en tillsvidareanställning inom företaget. Utanför kärngruppen finns olika grupper som inte 

är lika hårt knutna till företaget, till exempel tidsbegränsade anställningar eller provanställda. 

Ännu längre ut i periferin finns personer som inte är anställda på företaget, exempelvis 

uthyrningsföretag och egenföretagare.61

 

De två huvudsakliga förpliktelserna i ett anställningsavtal är arbetstagarens arbetsprestation 

och arbetsgivarens skyldighet att betala ut lön. I övrigt ska arbetstagaren och arbetsgivaren 

även ta hänsyn till en rad biförpliktelser, hur arbetsgivaren och arbetstagaren ska samarbeta 

med varandra och hur de ska ta respektera varandras intressen. Dessa regler kan ses som ett 

uttryck för en lojalitetsprincip.62

                                                 
59 Schmidt, F., Löntagarrätt, 3 rev. uppl., 1994, s. 15. 
60 Adlercreutz, A. & Mulder, B. J., Svensk arbetsrätt, 13 uppl., 2007, s. 36-37. 
61 Schmidt, F., Löntagarrätt, 3 rev. uppl., 1994, s. 13-14. 
62 Källström, K. & Malmberg, J., Anställningsförhållandet, 2006, s. 241. 
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3.2 Arbetstagarens lojalitetsplikt 

3.2.1 Inledning 
Även då arbetstagarens huvudsakliga uppgift är att utföra en arbetsprestation så måste denne 

även beakta andra förpliktelser.63 Som arbetstagare har du en skyldighet att inte agera på ett 

sätt som kan orsaka arbetsgivaren skada. Arbetstagaren måste beakta arbetsgivarens intressen, 

både i tjänst och på fritiden. Behovet av lojalitetsplikt utgår från att anställningsavtalet inte 

endast består av utbyte av prestationer, utan är ett personligt förhållande mellan parterna.64 

Graden av lojalitet varierar beroende på arbetstagarens ställning. Innehar arbetstagaren en 

befattning med stort förtroendebehov, ställer det högre krav på arbetstagarens lojalitet.65

 

Lojalitetsförpliktelserna kan vara reglerade i lag och avtal men vanligast är att de utvecklats 

utifrån domstolspraxis.66 Det finns flera olika förpliktelser som är kopplade till 

anställningsavtalet, bland annat att arbetstagaren inte får driva konkurrerande verksamhet 

under anställningen eller avslöja uppgifter som kan skada arbetsgivaren.67 Arbetstagaren får 

inte heller begå brott som påverkar arbetet, arbetsgivaren eller arbetskamraterna. De olika 

reglerna som återfinns i lag, avtal eller praxis visar på att arbetstagare har en allmän 

lojalitetsplikt mot sin arbetsgivare.68 AD har definierat arbetstagarens lojalitet i 

anställningsavtal enligt följande: ”Den grundläggande synpunkten är att arbetstagaren inte får 

skada arbetsgivaren. Gemensamt för de skilda aspekterna på kravet på lojalitet är tanken att 

anställningsavtalet inte enbart består i utbyte av vanliga förmögenhetsrättsliga prestationer, 

utan skapar ett personligt förhållande mellan parterna. Anställningen grundar förpliktelser 

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

själva arbetsprestationen och skulle därför kunna karakteriseras som biförpliktelser. Skall man 

söka ange en gemensam synpunkt är det att arbetstagaren är skyldig att sätta arbetsgivarens 

intresse framför sitt eget samt att undvika lägen, där han kan komma i pliktkollision.”69

 

Lojalitetsplikten upphör då anställningsavtalet upphör, den har därmed inte någon 

efterverkan. Arbetstagaren kan avslöja kunskap från tidigare anställning, driva konkurrerande 

verksamhet eller kritisera sin tidigare arbetsgivare. Undantag kan ske genom avtal som 

                                                 
63 Källström, K. & Malmberg, J., Anställningsförhållandet, 2006, s. 241. 
64 Schmidt, F., Löntagarrätt, 3 rev. uppl., 1994, s. 257. 
65 Adlercreutz, A. & Mulder, B. J., Svensk arbetsrätt, 13 uppl., 2007, s. 234-235. 
66 Källström, K. & Malmberg, J., Anställningsförhållandet, 2006, s. 241. 
67 Adlercreutz, A. & Mulder, B. J., Svensk arbetsrätt, 13 uppl., 2007, s. 235. 
68 Källström, K. & Malmberg, J., Anställningsförhållandet, 2006, s. 241. 
69 Källström, K. & Malmberg, J., Anställningsförhållandet, 2006, s. 242. 
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fastställer att lojalitetsplikten gäller även efter anställningens slut. Ytterligare ett undantag 

framgår i 7 § 2 st. FHL. Skulle undantag föreligga och arbetstagaren är illojal gentemot 

arbetsgivaren kan denne förlora sin företrädesrätt till återanställning. Om en arbetstagare 

uppträder illojalt mot arbetsgivaren kan personen drabbas av sanktioner i form av uppsägning 

eller avsked.70 Det illojala agerandet kan även utgöra straffbar handling, till exempel trolöshet 

mot huvudman, förskingring eller bedrägeri.71 Påföljder om skadeståndsskyldighet kan också 

aktualiseras av 4 kap. 1 § SkL. Undantag är om det gäller utnyttjande av företagshemligheter 

enligt FHL, då är inte SkL tillämplig. Vid brott mot lojalitetsplikt fastställd i kollektivavtal är 

skadeståndsregleringen i 54, 55 och 60 §§ i MBL tillämpliga.72

3.2.2 Arbetstagarens allmänna upplysningsplikt 
Arbetstagaren har av anställningsavtalet skyldighet att på eget initiativ informera 

arbetsgivaren om förhållanden som är av vikt för denne. Uppfyller inte arbetstagaren denna 

skyldighet kan det föreligga saklig grund för uppsägning, eller i värsta fall avsked. Enligt 

AML ska arbetstagaren medverka i arbetet med arbetsmiljön. Arbetstagaren ska snarast 

meddela skyddsombud eller arbetsgivaren om denne anser att arbetet utgör allvarlig fara för 

liv eller hälsa (3 kap. 4 § AML).73 Arbetstagaren har skyldighet att meddela fel på varor eller 

störning i arbetsprocessen. Övrig reglering då upplysningsplikt föreligger kan fastställas i 

kollektivavtal. Pliktens omfattning beror också på arbetstagarens arbetsuppgifter. Särskild 

upplysningsplikt aktualiseras vid brott riktat mot arbetsgivaren. Arbetstagare som tillhör 

arbetsledning har även skyldighet att ingripa för att förhindra skada.74

 

Arbetstagarens upplysningsplikt kan stadgas i kollektivavtal eller i ensidig 

arbetsgivarreglering, till exempel i allmänna ordningsföreskrifter. För att kunna precisera 

arbetstagarens skyldighet att lämna information får man beakta den anställdes arbetsuppgifter 

och ställning inom företaget. Skyldighetens omfattning är betydligt mer omfattande för 

personal i förtroendeställning.75

 

En fråga som varit föremål för stor diskussion är i vilken utsträckning arbetstagaren har 

skyldighet att rapportera allvarliga missförhållanden på arbetsplatsen. För personal i 

                                                 
70 Källström, K. & Malmberg, J., Anställningsförhållandet, 2006, s. 242. 
71 Schmidt, F., Löntagarrätt, 3 rev. uppl., 1994, s. 258. 
72 Nicander, H., Lojalitetsplikt före, under och efter avtalsförhållandet, Juridisk tidskrift, 1995-1996. 
73 Källström, K. & Malmberg, J., Anställningsförhållandet, 2006, s. 242-243. 
74 Schmidt, F., Löntagarrätt, 3 rev. uppl., 1994, s. 260-261. 
75 Källström, K. & Malmberg, J., Anställningsförhållandet, 2006, s. 243. 
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företagsledande ställning kan det, enligt rättspraxis, utgöra saklig grund för uppsägning då de 

försummar upplysningsplikten.76

 

Övrig omfattning av arbetstagarens upplysningsplikt är inte förtydligad. Däremot är det 

fastställt att skyldigheten endast är kopplad direkt till arbetet och inte till arbetstagarens 

personliga förhållanden. Om arbetstagaren vill åberopa rättigheter i förhållande till 

arbetsgivaren, har denne ansvar för att fakta i situationen kommer arbetsgivaren tillkänna. Ett 

exempel på den typen av situation kan vara då en arbetstagare blir trakasserad av en 

arbetskamrat och vill att arbetsgivaren ska ingripa. Arbetsgivaren måste då bli informerad om 

trakasserierna och arbetskamratens beteende.77

3.2.3 Arbetstagarens skyldighet att inte begå brott  
Då en arbetstagare begår brott som har anknytning till arbetet, gör personen sig skyldig till 

allvarligt brott mot anställningsavtalet. Brott mot arbetsgivaren bedöms mycket allvarligt och 

kan resultera i saklig grund för uppsägning eller avsked. AD har tydligt markerat 

allvarlighetsgraden av kriminella handlingar, riktade mot arbetskamrater eller arbetsgivare. 

Det gäller även ohederligt uppförande gentemot kunder, elever eller patienter till 

arbetsgivaren. Till och med förmögenhetsbrott av mindre värde kan utgöra grund för avsked. 

Brott som våld eller hot om våld bedöms mycket strikt och kan leda till avsked, speciellt då 

det riktas mot personer i arbetsledande ställning. Det finns möjlighet att beakta det enskilda 

fallet och ta personliga situationer i beaktning som förmildrande omständigheter.78  

 

Ett brott kan ha samband med anställningen, även om det begås utanför arbetstid, till exempel 

på en företagsfest och mot en annan anställd.79

 

Brott utan samband med anställningen är generellt sett inte brott mot anställningsavtalet. Det 

finns däremot undantag beroende på arbetstagarens ställning och typ av brottslighet. Det finns 

exempel där arbetstagarens brottliga verksamhet utanför tjänsten utgjort saklig grund för 

uppsägning eller avsked. Särskilt höga krav ställs på offentligt anställda tjänstemän vad gäller 

brott även utanför tjänsten. AD har fastslagit att höga krav ska ställs framför allt på domare 

och poliser. Förutom för den här typen av anställda är brott utom tjänsten inte en anledning 

                                                 
76 Källström, K. & Malmberg, J., Anställningsförhållandet, 2006, s. 243. 
77 Källström, K. & Malmberg, J., Anställningsförhållandet, 2006, s. 243. 
78 Källström, K. & Malmberg, J., Anställningsförhållandet, 2006, s. 244-245. 
79 Källström, K. & Malmberg, J., Anställningsförhållandet, 2006, s. 245. 
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för avsked. Istället kan uppsägning bli aktuellt. Avgörande vid uppsägning är om 

arbetsgivaren borde omplacerat arbetstagaren.80  

 

För att döma i tvist om uppsägning eller avsked, tilldömer AD stor bevisbörda om brottet 

prövats som brottsmål i allmän domstol. En anledning till att avsluta anställningen är då 

arbetstagaren begått brott och dömts till ett längre fängelsestraff.81 I AD 2004:30 var 

arbetstagaren en brevbärare som blivit dömd till två år och åtta månaders fängelse för våldtäkt 

och misshandel. Arbetsgivaren, Posten valde att säga upp brevbäraren på grund av personliga 

skäl, då de ansåg förtroendet vara förbrukat. AD fann att uppsägningen var ogiltig då 

brevbäraren tidigare skött sitt arbete, det fanns möjlighet att ta in vikarie under tiden han satt i 

fängelse och brottet hade inte med anställningen att göra. Tilläggas ska att domstolen var 

oenig, då ett par ledamöter fann att det långa fängelsestraffet i kombination med typen av 

brottslighet var saklig grund för uppsägning.82  

 

Det är anmärkningsvärt att AD i detta fall valde att bortse från att brevbäraren blev dömd i 

allmän domstol för ett så grovt brott, resulterande i ett relativt långt fängelsestraff. 

3.2.4 Bisysslor utanför arbetet 
En anställds bisyssla kan innebära ekonomisk skada för arbetsgivaren, då den konkurrerar 

med arbetsgivarens verksamhet. I det praktiska arbetet fungerar konkurrensförbudet 

tillsammans med ytterligare en lojalitetsplikt, tystnadsplikten. Båda plikter har till uppgift att 

skydda arbetsgivarens intresse.83

 

Det finns reglerat i lag och kollektivavtal hur arbetstagare får eller inte får agera utanför 

anställningen. I reglering av arbetsmarknaden finns regler angående arbetstagarens 

möjligheter till bisysslor. För statligt anställda är begreppet reglerat i LOA.84

 

De privata tjänstemannaavtalen fastställer också vissa bestämmelser gällande bisysslor. Enligt 

avtalen får tjänstemän inte åta sig uppdrag som kan inverka skadligt på tjänsten. Är bisysslan 

relativt omfattande bör arbetstagaren rådgöra med arbetsgivaren. Väljer arbetstagaren att inte 

                                                 
80 Källström, K. & Malmberg, J., Anställningsförhållandet, 2006, s. 245-246. 
81 Källström, K. & Malmberg, J., Anställningsförhållandet, 2006, s. 246. 
82 AD 2004:30. 
83 Holm, A., Den avtalsgrundande lojalitetsplikten - en allmän rättsprincip, 2004, s. 143. 
84 Källström, K. & Malmberg, J., Anställningsförhållandet, 2006, s. 246-247. 
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diskutera med arbetsgivaren, ligger det på arbetstagaren att bevisa att bisysslan inte inverkar 

negativt på dennes arbetsuppgifter.85

 

Arbetstagarens skyldigheter kan preciseras genom ordningsregler som arbetsgivaren anger. 

De kan även behandla arbetstagarens fritid, till exempel om det gäller arbetsplatsen. Bryter en 

arbetstagare mot ordningsreglerna kan det betraktas som saklig grund för uppsägning eller 

avsked.86  

 

Utgångspunkten om inget annat är angett i lag eller avtal är att arbetstagaren själv bestämmer 

över sin fritid, så länge denne inte negligerar sina huvudsakliga arbetsuppgifter. Det kan 

däremot vara svårt att dra en klar gräns mellan arbete och fritid. Speciellt då arbetets struktur 

förändras och den geografiska och tidsmässiga placeringen blir mindre viktig. Gränsen mellan 

arbete och fritid blir mer upplöst. Det talas då om det gränslösa arbetet. AD har fastslagit i 

domstolspraxis att arbetstagaren, förutom vad som anges i lag och avtal, även måste beakta 

förhållningsregler angående frågor som ligger utanför arbetet, arbetsgivaren eller andra 

anställda. Anledningen till detta är att förhållandet till arbetsgivaren kan påverkas av vad 

arbetstagaren gör på fritiden. I sällsynta fall kan arbetstagarens agerande på fritiden resultera i 

sanktioner i anställningen. Den typen av konsekvenser är beroende av omständigheter såsom 

arbetstagarens position, arbetsuppgifter och effekten beteendet har på förhållandet till 

arbetsgivaren. I fall som uppträder i rättspraxis finns en svagare eller starkare koppling till 

bland annat arbetsplatsen, andra anställda eller arbetsgivaren. AD:s utgångspunkt är att 

arbetstagarens agerande på fritiden inte får resultera i allvarlig skada på arbetsgivarens 

organisation eller dennes förtroende. Oacceptabelt beteende under arbetstagarens fritid kan 

vara att han/hon uppträder så kränkande mot sina arbetskamrater att de goda 

arbetsförhållandena skadas.87  

3.2.5 Tystnadsplikt 
Reglering av tystnadsplikten för arbetstagare återfinns antingen i lag eller i avtal. Det rättsliga 

förhållandet gällande tystnadsplikt är olika för offentligt- och privatanställda, för offentligt 

                                                 
85 Källström, K. & Malmberg, J., Anställningsförhållandet, 2006, s. 247. 
86 Källström, K. & Malmberg, J., Anställningsförhållandet, 2006, s. 248-249. 
87 Källström, K. & Malmberg, J., Anställningsförhållandet, 2006, s. 248-249. 
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anställda gäller tystnadsplikt enligt reglering i SekrL.88 Privatanställda berörs inte av någon 

generell lagreglering, utan av tystnadsplikt som följer med avtal.89  

 

Medborgare innehar en rättighet till yttrandefrihet i förhållande till det allmänna. 

Yttrandefriheten innebär frihet att i skrift, bild och tal förmedla åsikter, upplysningar eller 

känslor (2 kap. 1 § RF). Ytterligare lagstiftning angående tryckfriheten finns i TF och 

gällande yttrandefrihet återfinns reglering i YGL. Arbetstagare, både inom offentlig- och 

privatsektor, har stor frihet att yttra sig i förhållande till det allmänna, enligt RF, YGL och TF. 

Friheten är däremot mer begränsad mellan enskilda, till exempel för en privatanställd och 

dennes arbetsgivare.90  

 

Enligt artikel 10 i Europakonventionen ska var och en äga rätt till yttrandefrihet. Artikeln 

syftar framför allt på den enskildes förhållande till det allmänna. Vissa regler ålägger även 

medlemsstaterna att säkerställa enskildas rättigheter i förhållande till andra enskilda. 

Konventionen kan därmed bli aktuell även för arbetstagare med arbetsgivare inom privata 

sektorn.91

 

Tystnadsplikten har sin grund i det lojalitetsförhållande som råder mellan arbetstagare och 

arbetsgivare.92 Reglering av begreppet återfinns antingen i kollektivavtal eller i personliga 

anställningsavtal.93 Regler om tystnadsplikt finns i de privata tjänstemannaavtalen, där det 

fastslås att tjänstemän ska vara mycket diskreta angående verksamhetens angelägenheter som 

bland annat konstruktioner, driftsförhållanden och prissättning.94 Även om de specifika 

delarna av tystnadsplikten inte är reglerad, så följer den underförstått med 

anställningsavtalet.95

 

Inom vissa branscher är det vanligt att personliga avtal innehåller sekretessklausuler.96 Det 

innebär att arbetstagaren efter anställningen, inte får avslöja hemligheter som denne fått del av 

                                                 
88 Schmidt, F., Löntagarrätt, 3 rev. uppl., 1994, s. 261. 
89 Fahlbeck, R., Lagen om skydd för företagshemligheter, 2 uppl., 2004, s. 69. 
90 Källström, K. & Malmberg, J., Anställningsförhållandet, 2006, s. 249. 
91 Källström, K. & Malmberg, J., Anställningsförhållandet, 2006, s. 249-250. 
92 Fahlbeck, R., Lagen om skydd för företagshemligheter, 2 uppl., 2004, s. 69. 
93 Schmidt, F., Löntagarrätt, 3 rev. uppl., 1994, s. 261. 
94 Källström, K. & Malmberg, J., Anställningsförhållandet, 2006, s. 250. 
95 Schmidt, F., Löntagarrätt, 3 rev. uppl., 1994, s. 261. 
96 Källström, K. & Malmberg, J., Anställningsförhållandet, 2006, s. 251. 
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under anställningen.97 Förutom avtalsreglerade klausuler kan arbetsgivaren utfärda 

ordningsföreskrifter, vilket är förekommande bland annat i verkstadsindustrin.98

 

Reglerna i kap. 3 AvtL och allmänna rättsprinciper såsom god sed på arbetsmarknaden, 

begränsar möjligheterna att reglera tystnadsplikten genom avtal. Ytterligare begränsningar 

återfinns i FHL. Arbetstagarens tystnadsplikt kan inte regleras i avtal, då det kan föreligga 

allvarliga missförhållanden i arbetsgivarens organisation.99 Då det uppstår konflikt mellan 

1 § - 2 § FHL och avtalad tystnadsplikt har FHL företräde, då paragraferna är tvingande i 

förhållande till avtal.100

 

Även om parterna inte uttryckligen avtalat om tystnadsplikten, följer det en viss förpliktelse 

med anställningsavtalet. Brott mot den underförstådda tystnadsplikten föreligger om 

uppgifterna är av sådant slag att arbetsgivaren inte vill att de sprids. Det måste även finnas 

risk att utomstående får del av uppgifterna och att det allvarligt kan skada arbetsgivaren om 

konkurrent får dela av uppgifterna.101

 

För att det ska föreligga brott mot tystnadsplikten krävs det i allmänhet att arbetstagaren 

avslöjat uppgifter, med uppsåt att skada arbetsgivaren. Undantag till tystnadsplikten 

förekommer då det finns rimliga skäl att uppge information (2 § FHL) och för arbetstagarens 

kritikrätt (se avsnittet nedan).102

 

Då AD avväger huruvida arbetstagaren brutit mot tystnadsplikten, beaktar domstolen 

arbetstagarens ställning, om handlandet är försvarligt och om arbetstagaren bär skuld till 

skadan arbetsgivaren åsamkats.103  

 

TF är inget hinder för enskilda att genom avtal inskränka yttrandefriheten. Tystnadsplikt som 

på så sätt följer med anställningen är inte gällande efter anställningens avslut. En tystnadsplikt 

som gäller även efter anställningens slut kan åstadkommas genom avtalsreglering.104

 
                                                 
97 Fahlbeck, R., Lagen om skydd för företagshemligheter, 2 uppl., 2004, s. 122. 
98 Källström, K. & Malmberg, J., Anställningsförhållandet, 2006, s. 251. 
99 Källström, K. & Malmberg, J., Anställningsförhållandet, 2006, s. 251. 
100 Fahlbeck, R., Lagen om skydd för företagshemligheter, 2 uppl., 2004, s. 80. 
101 Källström, K. & Malmberg, J., Anställningsförhållandet, 2006, s. 251. 
102 Fahlbeck, R., Lagen om skydd för företagshemligheter, 2 uppl., 2004, s. 117. 
103 Källström, K. & Malmberg, J., Anställningsförhållandet, 2006, s. 251. 
104 Källström, K. & Malmberg, J., Anställningsförhållandet, 2006, s. 252. 
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I AD 2006:118 bedömdes frågan huruvida det förelåg saklig grund för uppsägning av en 

behandlingsassistent på ett privat behandlingshem. Arbetsgivaren hävdade att arbetstagaren 

brutit mot lojalitetsplikten samt den lagstadgade tystnadsplikten och tystnadsplikten enligt 

kollektiv- och anställningsavtal. AD fann att arbetstagaren brutit mot både den avtalsenliga 

och lagstadgade tystnadsplikten och att hon lagt sig i vården av en patient på ett klandervärt 

sätt. Domstolen ser särskilt allvarligt på brott mot tystnadsplikten, då den ska skydda 

vårdtagares integritet. Vidare ansåg domstolen att arbetsgivaren i detta fall inte behövt ge 

arbetstagaren någon varning, då hon skriftligen redan åtagit sig att inte avslöja patienters 

personliga förhållanden. Därmed bedömde AD att det förelåg saklig grund för uppsägning.105  

 

Fallet statuerar exempel hur viktigt det är att tystnadsplikten respekteras. Speciellt den 

lagstadgade, som i detta fall då Socialtjänsten var inblandad och patienters och anhörigas 

förtroende för vården är avgörande. 

3.2.6 Företagshemligheter  
Gällande företagshemligheter är det i första hand FHL som blir aktuell. Lagen behandlar flera 

rättsområden samtidigt, yttrandefriheten, immaterialrätten, konkurrensrätten men framför allt 

arbetsrätten. Lagen är tillämplig både inom privaträtten och den offentliga rätten. FHL:s 

tyngdpunkt ligger inom arbetsrätten och framför allt på den icke lagfästa regleringen om 

arbetstagarens lojalitetsplikt.106  

 

Begreppet företagshemligheter gäller information om drift- och affärsförhållanden i 

arbetsgivarens organisation som denne behandlar med sekretess och vars avslöjande skulle 

innebära skada ur ett konkurrensperspektiv.107 Information i detta sammanhang inkluderar 

dokumenterade uppgifter, exempelvis i form av ritningar men även icke dokumenterade 

uppgifter såsom olika personers vetskap om förhållanden i verksamheten (1 §)108. 

 

Den krets som har tillgång till informationen måste inte vara ett visst antal men gruppen ska 

vara definierbar, begränsad och avgränsade i sitt utövande och nyttjande av informationen. 

                                                 
105 AD 2006:118. 
106 Fahlbeck, R., Lagen om skydd för företagshemligheter, 2 uppl., 2004, s. 32-33. 
107 Källström, K. & Malmberg, J., Anställningsförhållandet, 2006, s. 252. 
108 Schmidt, F., Löntagarrätt, 3 rev. uppl., 1994, s. 264. 
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Det är inte tvunget att arbetsgivaren uttryckligen påpekar att denne vill att informationen ska 

hållas hemlig.109

 

En arbetstagare får inte avslöja en företagshemlighet som denne fått tillgång till genom sin 

anställning.110 Endast obehöriga angrepp på företagshemligheter omfattas av FHL.111 Med 

behöriga angrepp menas avslöjanden till myndighet om missförhållanden i arbetsgivarens 

verksamhet. Den typen av angrepp bryter inte mot FHL. Avslöjanden av företagshemligheter 

ska, för att innefattas av lagen, vara till skada ur ett konkurrensperspektiv.112

 

Då en arbetstagare obehörigen angriper företagshemligheter blir den skadeståndsrättsliga 

situationen beroende av tre regelsystem, FHL, MBL och SkL. Avgörande för vilket system 

som blir aktuellt är huruvida det gäller skadestånd under pågående anställning eller efter 

anställningens slut. Man får även beakta huruvida arbetstagaren brutit mot tystnadsplikt enligt 

kollektivavtal eller inte.113

 

Om en arbetstagare har kommit över en företagshemlighet lovligen, det vill säga som anställd 

och att personen oaktsamt avslöjat hemligheten för utomstående, blir det endast 

skadeståndspåföljd enligt 6 och 7 §§ FHL. Det anses endast röra sig om ett brustet förtroende 

och påkallar då inte en straffrättslig påföljd.114 Arbetstagarens skadeståndsskyldighet omfattar 

både allmänt och ekonomiskt skadestånd (9 § FHL). Huruvida arbetstagaren blir 

skadeståndsskyldig beror på om denna agerat oaktsamt eller uppsåtligen avslöjat 

företagshemligheter. Avgörande faktor är också huruvida personen insåg eller borde ha insett 

att det var företagshemligheter. Arbetstagaren kan även efter anställningen bli 

skadeståndsskyldig på grund av röjande av företagshemligheter, men endast om det föreligger 

synnerliga skäl, till exempel om arbetstagaren tog anställningen för att komma över 

företagshemligheter.115

 

Det finns inte någon rättspraxis som behandlar överträdelse av FHL som saklig grund för 

uppsägning eller avsked. Om en arbetstagare avslöjar brottslighet, kan personen inte bli 

                                                 
109 Helgesson, C., Skyddet för företagshemligheter och de olika begreppen, SvJT, 1997. 
110 Källström, K. & Malmberg, J., Anställningsförhållandet, 2006, s. 252. 
111 Adlercreutz, A. & Mulder, B. J., Svensk arbetsrätt, 13 uppl., 2007, s. 236. 
112 Schmidt, F., Löntagarrätt, 3 rev. uppl., 1994, s. 264. 
113 Fahlbeck, R., Lagen om skydd för företagshemligheter, 2 uppl., 2004, s. 195. 
114 Schmidt, F., Löntagarrätt, 3 rev. uppl., 1994, s. 265. 
115 Källström, K. & Malmberg, J., Anställningsförhållandet, 2006, s. 253. 
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avskedad eller uppsagd, om missförhållandena kan bevisas i efterhand. Den typen av 

brottslighet inkluderas inte av begreppet företagshemligheter. Arbetstagaren är även skyddad 

från repressalier, om avslöjandet är utifrån befogade misstankar om missförhållanden i 

verksamheten (2 § FHL). Det som inte förelägger arbetstagaren med skadeståndsskyldighet, 

kan inte heller vara grund för uppsägning eller avsked.116  

 

FHL är tillämplig för uppdragstagare på samma sätt som för arbetstagare. Det är däremot 

vanligt förekommande att uppdragstagare har tystnadsplikt även efter uppdraget slutförts.117

 

I AD 1998:80 lämnade tre arbetstagare sina anställningar och inledde konkurrerande 

verksamhet. Några av de frågor som uppstod var huruvida arbetstagarna bedrivit 

verksamheten under pågående anställningar och om de använt sig av företagshemligheter? 

AD fann att aktiviteter i den konkurrerande verksamheten innan arbetstagarnas 

uppsägningstid avslutats, inneburit att de brutit mot lojalitetsplikten enligt anställningsavtalen. 

Domstolen dömde även att arbetstagarna utnyttjat företagshemligheter, i de situationer 

verksamheten inriktats på att rekrytera arbetsgivarens personal och kunder. Då arbetstagarna 

brutit mot lojalitetsplikten i deras anställningsavtal blev de solidariskt skadeståndsskyldiga 

enligt SkL. AD valde att ytterligare utöka skadeståndskyldigheten, på grund av verksamhet 

som bedrivits efter anställningarnas slut och omfattat utnyttjande av företagshemligheter.118  

 

AD har i detta fall tydligt markerat allvarligheten i illojalt agerande. Det utdömda 

skadeståndet var relativt stort, med utgångspunkt från den skada som den konkurrerande 

verksamheten och utnyttjande av företagshemligheter hade för arbetsgivaren. Kanske vill AD 

statuerar exempel hur det kan gå, om arbetstagare agerar respektlöst och använder känslig 

information, på ett omoraliskt sätt och för egen vinning.  

3.2.7 Kritikrätt 
Arbetstagarens kritikrätt gentemot arbetsgivaren finns inte generellt fastställd i lag eller 

avtal.119 Kritikrätten innebär att arbetstagaren innehar rättigheten att delta i debatten gällande 

allmänt intresse. Rätten bedöms viktig för ett effektivt fackligt arbete såväl som goda, 

arbetsförhållanden och arbetsresultat. Även om arbetstagarens åsikter skiljer sig från 

                                                 
116 Källström, K. & Malmberg, J., Anställningsförhållandet, 2006, s. 253. 
117 Fahlbeck, R., Lagen om skydd för företagshemligheter, 2 uppl., 2004, s. 200-201. 
118 AD 1998:80. 
119 Fahlbeck, R., Lagen om skydd för företagshemligheter, 2 uppl., 2004, s. 117. 
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arbetsgivarens, får inte arbetsgivaren sätta in sanktioner mot arbetstagaren. Näringsidkare bör 

istället delta i debatten och korrigera eventuella felaktiga uppgifter samt förhindra 

uppkomsten av skadliga påföljder.120  

 

I rättspraxis framgår att arbetstagarens kritikrätt är relativt vidsträckt. Arbetstagaren har rätt 

att uppmärksamma myndighet på missförhållanden i arbetsgivarens organisation.121 Ju 

allvarligare missförhållanden det rör sig, om desto större frihet har arbetstagaren att agera.122  

Det finns dock begränsningar av arbetstagarens kritikrätt.123 Vid överträdelser riskerar den 

anställde att bli uppsagd eller avskedad. Var gränserna för kritikrätten går, bestäms huruvida 

arbetstagarens agerande kan ses som illojalt. AD förutsätter att arbetstagaren tar kontakt med 

arbetsgivaren vid misstankar om missförhållanden och inleder en diskussion. Den anställde 

bör försöka rätta till problemet med arbetsgivarens hjälp innan denne använder sig av 

kritikrätten.124 Om arbetstagaren kommer med osanna anklagelser eller gör inlägg i debatter 

för att endast skada arbetsgivaren, är det inget som arbetsgivaren ska tolerera. Inte heller om 

arbetsgivaren utsätts för hot om åtgärder, som skulle vara till skada för denne och 

verksamheten.125

 

AD gör en helhetsbedömning vid mål gällande arbetstagarens kritikrätt. Det är en rad faktorer 

som vägs in. En bidragande faktor är arbetstagarens ställning. Ju högre befattning inom 

företaget, desto högre krav kan arbetsgivaren ställa på arbetstagarens lojalitet. Innehar 

arbetstagaren uppdrag att företräda de anställda, till exempel som skyddsombud eller facklig 

representant, har personen större rätt att kritisera arbetsgivaren. Domstolen beaktar även 

omständigheterna till kritiken. Ju större missförhållanden ärendet gäller, ju större frihet 

tilldelas arbetstagaren att agera. Även om den anställdes kritik gentemot arbetsgivaren skulle 

visa sig oriktig behöver det inte betyda att personen agerat illojalt. Inte så länge det fanns fog 

för arbetstagarens kritik och misstankarna var välgrundade.126

 

Arbetstagaren kan framföra kritik genom att kontakta aktuell myndighet om missförhållanden 

på arbetsplatsen. Enligt artikel 5 i ILO:s konvention nr 158 om uppsägning av 
                                                 
120 Källström, K. & Malmberg, J., Anställningsförhållandet, 2006, s. 254. 
121 Fahlbeck, R., Lagen om skydd för företagshemligheter, 2 uppl., 2004, s. 117. 
122 Lunning, L. & Toijer, G., Anställningsskydd - Kommentarer till anställningsskyddslagen, 9 uppl., 2006, 
s. 374.  
123 Fahlbeck, R., Lagen om skydd för företagshemligheter, 2 uppl., 2004, s. 117. 
124 Källström, K. & Malmberg, J., Anställningsförhållandet, 2006, s. 254- 255. 
125 Källström, K. & Malmberg, J., Anställningsförhållandet, 2006, s. 254. 
126 Källström, K. & Malmberg, J., Anställningsförhållandet, 2006, s. 254-255. 
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anställningsavtal på arbetsgivarens initiativ, föreligger inte saklig grund för uppsägning, om 

arbetstagaren vänder sig till myndighet på grund av överträdelse av lag. Bestämmelsens syfte 

är att förse arbetstagare med rättsligt skydd så denne kan uppmärksamma myndighet på 

missförhållanden och åstadkomma förändring. Bestämmelsen ger däremot inte skydd för 

anmälningar som görs till myndigheter, på ett sätt som inte är förenligt med arbetstagarens 

lojalitetsplikt.127   

3.2.8 Konkurrerande verksamhet 
3.2.8.1 Under anställningen 

En arbetstagare får inte ägna sig åt konkurrerande verksamhet under tiden personen är anställd 

i en liknande organisation. Förbudet hindrar inte arbetstagaren från att söka andra jobb inom 

samma bransch. Det specifika innehållet av konkurrensförbudet kan fastställas i kollektivavtal 

eller enskildas anställningsavtal.128 Konkurrensförbudet är en så kallad negativ förpliktelse, 

det vill säga den anställde avstå från att driva konkurrerande verksamhet.129

 

Enligt kollektivavtal på tjänstemannaområdet får inte tjänstemän driva verksamhet som kan 

påverka deras anställning. Kollektivavtalen reglerar inte bara tystnadsplikten och kritikrätten 

utan även konkurrensförbud.130  

 

Om en arbetstagare håller på med konkurrerande verksamhet under tiden denne är anställd 

hos arbetsgivare, betraktas det som grovt åsidosättande av lojalitetsplikten gentemot 

arbetsgivaren och kan vara grund till avsked. Arbetstagaren kan även bli ålagd att betala 

ekonomiskt skadestånd till arbetsgivaren.131 För att ovan nämnda konsekvenser ska bli 

aktuella, krävs det att arbetstagarens organisation konkurrerar och skadar eller är tänkt att 

skada arbetsgivarens organisation. Det kan vara tillräckligt om verksamheten kan betraktas 

som illojal mot arbetsgivaren. Vid bedömning huruvida illojalt agerande föreligger gör 

domstolen en helhetsbedömning. Domstolen ser till omfattningen av arbetstagarens 

verksamhet och om den sammanfaller med arbetsgivarens. Domstolen kan även finna att det 

föreligger risk för skada och att arbetstagaren därmed agerat illojalt, även om personen endast 

vidtagit förberedelser att starta konkurrerande verksamhet. Skaderekvisiten är avgörande i 

                                                 
127 Källström, K. & Malmberg, J., Anställningsförhållandet, 2006, s. 255. 
128 Källström, K. & Malmberg, J., Anställningsförhållandet, 2006, s. 256. 
129 Schmidt, F., Löntagarrätt, 3 rev. uppl., 1994, s. 33. 
130 Fahlbeck, R., Lagen om skydd för företagshemligheter, 2 uppl., 2004, s. 120. 
131 Källström, K. & Malmberg, J., Anställningsförhållandet, 2006, s. 256. 
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detta sammanhang.132 Arbetstagarens ställning inom organisationen är också av vikt i 

bedömningen. Personer med högre befattning innehar ett större krav på lojalitet gentemot 

arbetsgivaren.133

 

Det finns undantag till förbudet att driva konkurrerande verksamhet. Det är okej för 

arbetstagaren att driva liknande verksamhet, då arbetsgivaren gett sin tillåtelse. I övriga fall är 

det inte nödvändigt att arbetsgivaren påpeka förbudet för arbetstagaren. Avtal som begränsar 

konkurrensen på ett oskäligt sätt, kan jämkas utifrån 36 § AvtL.134  

 

3.2.8.2 Efter anställningen 

Efter anställningens upphörande står det i princip arbetstagaren fritt att starta konkurrerande 

verksamhet.135 Friheten kan dock begränsas genom avtal om konkurrensklausuler. 

Arbetsgivaren och arbetstagaren kan i kollektivavtal eller i enskilt avtal fastställa, att den före 

detta anställde avstå från att ta anställning i eller bedriva konkurrerande verksamhet. 

Konsekvensen av konkurrensklausuler blir därmed att arbetstagarens lojalitetsplikt gäller en 

tid efter anställningens upphörande.136

 

Syftet med den fria rörligheten för arbetstagare enligt artikel 39 EG är att effektivt utnyttja de 

resurser som finns på den gemensamma marknaden. Arbetskraften ska kunna röra sig utan 

hinder och bidra till en funktionell arbetsmarknad.137 Konkurrensklausuler kan innebära 

hinder för den fria rörligheten för arbetstagare. Om konkurrensklausuler reglerar flera 

anställdas möjlighet att ta anställning hos konkurrerande verksamhet, kan det strida mot 

artikel 39 EG. Det är i princip förbjudet med reglering som hindrar den fria rörligheten för 

arbetstagare, men det finns undantag. Hinder kan vara godkända om syftet är kompatibelt med 

fördraget och med beaktande av allmänintresset. Det krävs dessutom att begränsningarna av 

den fria rörligheten uppfyller syftet och inte går utöver vad som är nödvändigt.138

 

År 1969 ingick nuvarande Svenskt Näringsliv och SIF, Ledarna och CF en överenskommelse 

om begränsningar av innehållet och användningsområdet för konkurrensklausuler i 

                                                 
132 Schmidt, F., Löntagarrätt, 3 rev. uppl., 1994, s. 267. 
133 Källström, K. & Malmberg, J., Anställningsförhållandet, 2006, s. 256. 
134 Källström, K. & Malmberg, J., Anställningsförhållandet, 2006, s. 256-257. 
135 Holm, A., Den avtalsgrundande lojalitetsplikten - en allmän rättsprincip, 2004, s. 149. 
136 Källström, K. & Malmberg, J., Anställningsförhållandet, 2006, s. 257. 
137 Schmidt, F., Löntagarrätt, 3 rev. uppl., 1994, s. 43. 
138 Källström, K. & Malmberg, J., Anställningsförhållandet, 2006, s. 261. 
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tjänsteavtal, så kallade 1969 års överenskommelse. Överenskommelsen gäller som 

kollektivavtal och fastslår i vilka situationer arbetsgivare och arbetstagare kan ingå 

konkurrensklausuler.139 Enligt 26-27 §§ MBL får inte arbetsgivare och arbetstagare som 

bundna av överenskommelsen ingå konkurrensklausuler som strider mot denna.140

 

Arbetsgivarens möjlighet att ingå avtal innehållande konkurrensklausuler är begränsad. 

Tanken med klausulerna är att de ska ingås under förutsättning att arbetsgivaren vill behålla 

arbetstagaren inom organisationen. Konkurrensklausuler ska därför inte vara gällande då 

arbetstagaren blir uppsagd på grund av arbetsbrist, eftersom de skulle begränsa arbetstagarens 

möjlighet till nytt jobb.141  

 

Syftet med konkurrensklausuler är att skydda exempelvis kundkontakter eller den good-will 

som arbetstagaren tillfört företaget. Arbetsgivaren har också möjlighet att skydda sig mot att 

arbetstagaren, efter anställningen använder sig av företagshemligheter för egen räkning.142 

Klausulen måste gälla information som arbetsgivaren vill hålla hemlig och inte att 

arbetsgivaren endast vill hålla kvar en arbetstagare med särskilda kunskaper inom 

företaget.143

 

Tiden då klausulen är verksam får inte överstiga två år. Arbetsgivaren har skyldighet att 

ersätta arbetstagaren för den förlust personen kan lida, på grund av att han/hon under 

konkurrensklausulens giltighetstid inte kan erbjuda sina tjänster till liknande verksamhet. 

Ersättningen kan bestå av mellanskillnaden mellan arbetstagarens tidigare lön, och den lägre 

lön som arbetstagaren kan tjäna hos ny arbetsgivare.144 KonkurrL är inte gällande vid 

överenskommelser mellan arbetstagare och arbetsgivare om lön eller andra 

anställningsförhållanden enligt 2 §. Konkurrensverket har däremot fastslagit att 

konkurrensklausuler mellan arbetsgivare och arbetstagare, som tillämpas alltför långt efter 

anställningen upphörande, kan aktualisera förbudet enligt 6 §.145

 

                                                 
139 Källström, K. & Malmberg, J., Anställningsförhållandet, 2006, s. 257. 
140 Adlercreutz, A. & Mulder, B.J., Svensk arbetsrätt, 13 uppl., 2007, s. 238. 
141 Schmidt, F., Löntagarrätt, 3 rev. uppl., 1994, s. 271. 
142 Fahlbeck, R., Lagen om skydd för företagshemligheter, 2 uppl., 2004, s. 123. 
143 Källström, K. & Malmberg, J., Anställningsförhållandet, 2006, s. 258. 
144 Källström, K. & Malmberg, J., Anställningsförhållandet, 2006, s. 258. 
145 Källström, K. & Malmberg, J., Anställningsförhållandet, 2006, s. 261. 

 33



Skillnaden mellan en sekretessklausul och en konkurrensklausul är att den förstnämnda inte är 

lika omfattande som en konkurrensklausul. De brukar stället ingå som en komponent i 

konkurrensklausulerna. Sekretessklausulerna kan dock förekomma utan konkurrensklausul 

men ålägger då arbetstagaren endast tystnadsplikt efter anställningen, inte något 

konkurrensförbud.146

 

Vanligtvis innehåller konkurrensklausuler tre element, ett konkurrensförbud, en 

tystnadsförpliktelse och en påföljd. De olika elementen bör hållas isär då konkurrensförbudet 

bedöms utifrån 38 § AvtL och bedömningen av de två andra elementen sker utifrån 

36 § AvtL.147 38 § AvtL begränsar konkurrensklausulernas utbredning till vad som kan anses 

skäligt. Bedömningen av vad som är skäligt sker i jämförelse med AD-praxis av 

bestämmelserna i 1969 års överenskommelse. Överenskommelsen får konsekvenser för 

tolkningen av 38 § AvtL i de fall då konkurrensklausuler är aktuellt för arbetstagaren som inte 

berörs av kollektivavtalet.  Överenskommelsen är även vägledande då arbetsgivaren inte är 

bunden till denna enligt 26 § MBL, det vill säga den innehar inte status av ett 

kollektivavtal.148 Enligt AD-praxis ska konkurrensklausuler som inte uppfyller 

överenskommelsens villkor, inte heller anses skäliga enligt 38 § AvtL. Det finns dock 

undantag där arbetsgivaren har ett berättigat intresse av konkurrensklausulen. Bedömning 

huruvida det föreligger berättigat intresse avgörs utifrån klausulens syfte. Klausulen får inte 

sträcka sig utöver det som är skäligt för att tillgodose arbetsgivarens berättigade intresse.149 

AD beaktar även arbetstagarens befattning, lön, möjlighet att ta annan anställning och 

bindningstid vid skälighetsbedömningen.150

 

Konkurrensklausuler kan se olika ut men brukar vara sanktionerade med vitesreglering. Vitet 

har till uppgift att ersätta eventuell ekonomisk skada som arbetstagaren kan åsamka 

arbetsgivaren, genom att avslöja företagshemligheter. Vitesbeloppet för brott mot 

konkurrensförbudet kan uppgå till sex månadslöner.151 Beloppet kan dock jämkas enligt 

36 § AvtL om det anses oskäligt.152  

 

                                                 
146 Fahlbeck, R., Lagen om skydd för företagshemligheter, 2 uppl., 2004, s. 124. 
147 Fahlbeck, R., Lagen om skydd för företagshemligheter, 2 uppl., 2004, s. 123. 
148 Schmidt, F., Löntagarrätt, 3 rev. uppl., 1994, s. 270-271. 
149 Källström, K. & Malmberg, J., Anställningsförhållandet, 2006, s. 259-260. 
150 Källström, K. & Malmberg, J., Anställningsförhållandet, 2006, s. 260. 
151 Källström, K. & Malmberg, J., Anställningsförhållandet, 2006, s. 257-258. 
152 Adlercreutz, A. & Mulder, B. J., Svensk arbetsrätt, 13 uppl., 2007, s. 238. 
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I AD 2006:49 lämnade en arbetstagare sin anställning på ett bemanningsföretag och startade 

konkurrerande verksamhet. Tvisten gällde huruvida arbetstagaren redan under anställningen 

bedrivit den konkurrerande verksamheten och utnyttjat företagshemligheter. AD fann att 

arbetstagaren agerat illojal mot arbetsgivaren, då denne vidtagit åtgärder för att starta egen 

verksamhet. Arbetstagaren hade även försökt förmå kolleger att söka anställning i den 

konkurrerande verksamheten. AD ansåg det bevisat att arbetstagaren försökt överta en kund 

från arbetsgivaren Lernia. Domstolen dömde att det förelåg utnyttjande av 

företagshemligheter. Arbetstagaren hade, för att övertala kolleger att söka anställning, avslöjat 

avtalsförhållanden mellan Lernia och en kund. Därmed tilldömdes den före detta 

arbetstagaren att utge allmänt skadestånd för brott mot FHL.153  

 

Tvister då före detta anställda starta konkurrerande verksamhet kan ses som illojalt mot 

tidigare arbetsgivare. Den svåra men viktiga balansgången mellan förbud mot konkurrerande 

verksamhet och fri konkurrens, blir därmed tydlig. Det kan även bli aktuellt med en 

avvägning mellan arbetstagarens erfarenheter från tidigare anställning och utnyttjande av 

företagshemligheter.  

                                                 
153 AD 2006:49. 
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4 Bemanningsbranschen 

4.1 Bakgrund 
Under år 1992 och 1993 mjukades den restriktiva arbetsmarknadspolitiken upp och Sverige 

gick mot en mer liberal inställningen till privat arbetsförmedling och bemanningsföretag.154 

Båda företeelserna regleras i lagen om privat arbetsförmedling och uthyrning av 

arbetskraft.155 Genom ändringar i 5 § och 6 § LAS möjliggjordes att i större utsträckning 

använda sig av tidsbegränsade anställningar. Ytterligare en bidragande faktor var att de 

fackliga organisationernas möjligheter att lägga in veto, mot planerade uppdragsavtal 

avskaffades.156 Därefter har bemanningsbranschen expanderat. Antalet anställda i 

bemanningsbranschen ökade varje år mellan år 1993 och 2000. År 2001 vände trenden neråt 

då efterfrågan inom IT- och telekombranschen minskade. Samma sak år 2002 då inhyrd 

personal inom vårdsektorn minskade. Totala antalet anställda inom bemanningsbranschen år 

2004 var 31 500 enligt Almega. De största bemanningsföretagen är Proffice med 6600 

anställda år 2003 och Manpower Sverige med 8000 anställda samma år.157  

 

4.2 Bemanningsföretag som inkörsport på arbetsmarknaden 

4.2.1 Inledning 
Syftet med bemanningsbranschen är att anställa personal, som i sin tur kan hyras ut till 

arbetsgivare, under en kortare eller längre period. Då beställaren betalar bemanningsföretag 

för deras tjänst, och bemanningsföretaget betalar arbetstagarens lön, är det avgörande att 

beställaren är nöjd med arbetstagarens arbetsprestation. Bemanningsföretagens stora uppgift 

blir att lyckas matcha arbetstagares kompetens, med arbetsgivares behov av arbetskraft.158

 

Bemanningsföretagens etablering på arbetsmarknaden har haft konsekvenser för olika 

grupper, såsom arbetssökande, arbetsgivare och fackliga organisationer. För den 

arbetssökande har branschen tillhandahållit möjligheter till flexibla anställningsförhållanden. 

Den anställde kan få arbeta på olika företag under kortare perioder, något som enskilda 
                                                 
154 Andersson, P. & Wadensjö, E., Nya alternativ inom arbetsmarknadspolitiken: bemanningsföretagen., i 
Olofsson, J. (red.), Den tredje arbetslinjen, Agora 2005, s. 162-163. 
155 Källström, K. & Malmberg, J., Anställningsförhållandet, 2006, s. 40. 
156 Schmidt, F., Löntagarrätt, 3 rev. uppl., 1994, s. 14. 
157 Andersson, P. & Wadensjö, E., Nya alternativ inom arbetsmarknadspolitiken: bemanningsföretagen., i 
Olofsson, J. (red.), Den tredje arbetslinjen, Agora 2005, s. 162. 
158 Andersson, P. & Wadensjö, E., Nya alternativ inom arbetsmarknadspolitiken: bemanningsföretagen., i 
Olofsson, J. (red.), Den tredje arbetslinjen, Agora 2005, s. 164. 
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individer kan uppleva som lockande. För andra arbetssökanden kan bemanningsföretagen vara 

en inkörsport till den reguljära arbetsmarknaden.159

 

Anställning inom ett bemanningsföretag kan innebära olika fördelar för individen, såsom 

arbetslivserfarenhet och möjlighet att ”visa upp sig” för framtida arbetsgivare. Det kan också 

innebära en del nackdelar gällande personens möjlighet att få en ”vanlig” 

tillsvidareanställningen hos en och samma arbetsgivare. Arbetsgivare kan tolka en persons 

anställning i ett bemanningsföretag som att denne inte kan få en tillsvidareanställning, och 

därmed inte innehar tillräckliga kvalifikationer. Ytterligare en nackdel kan vara att 

arbetstagaren inte hinner får någon konstruktiv arbetslivserfarenhet, då denne tillbringar allt 

för kort tid på varje jobb.160 Det finns även risk att anställningstryggheten äventyras om 

arbetstagaren anställs uppdrag för uppdrag. Det rör sig då om oseriösa uthyrningsföretag som 

försöker kringgå arbetsgivaransvaret.161 LAS är tillämplig även för arbetstagare inom 

bemanningsbranschen. Vid tidsbegränsade anställningar är 5 § och 6 § LAS gällande eller om 

annat är angivet i kollektivavtal.162

 

Det har träffats kollektivavtal för uthyrning av arbetskraft mellan å ena sidan olika LO-

förbund och tjänstemannaförbundet HTF å andra sidan Bemanningsföretagen. 

Bemanningsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för rekryterings- och 

uthyrningsföretag. Organisationen består av 400 medlemsföretag och är en del av Almega och 

medlem i Svenskt Näringsliv. Enligt kollektivavtalen ska arbetstagarna ha samma 

schemaläggning, arbetstider och löneläge som likvärdiga grupper på arbetsplatsen. De 

reglerar även bestämmelser om garantilön under perioder då arbetstagaren inte är uthyrd.163

 

För de fackliga organisationerna har bemanningsbranschen inneburit ett ändrat synsätt på 

avtalsförhandlingar, eftersom arbetsmarknadens utveckling har haft inverkan på vilken typ av 

arbetskraft som efterfrågas. För arbetsgivaren ger bemanningsbranschen en möjlighet att hyra 

in personal, för att sedan om det finns möjlighet, erbjuda personalen en anställning på 

företaget. Beställaren av personal kan se inhyrningsperioden som en typ av provanställning 

                                                 
159 Andersson, P. & Wadensjö, E., Nya alternativ inom arbetsmarknadspolitiken: bemanningsföretagen., i 
Olofsson, J. (red.), Den tredje arbetslinjen, Agora 2005, s. 163. 
160 Andersson, P. & Wadensjö, E., Nya alternativ inom arbetsmarknadspolitiken: bemanningsföretagen., i 
Olofsson, J. (red.), Den tredje arbetslinjen, Agora 2005, s. 166. 
161 Prop. 1992/93:218, s. 28. 
162 Prop. 1992/93:218, s. 33. 
163 Adlercreutz, A. & Mulder, B. J., Svensk arbetsrätt, 13 uppl., 2007, s. 193. 
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för arbetstagaren. Beställaren kan även hyra in arbetskraft för att täcka kortsiktiga behov.164 

Inhyrning av arbetskraft kan också vara ett alternativ vid permanenta behov, då beställaren på 

så sätt kan kringgå arbetsgivaransvaret.165  Det är dyrt att ha ”egen” personal som tidvis inte 

är fullt sysselsatta, vilket gör inhyrning av personal vid behov ett bra alternativ.166

 

Bemanningsbranschen kan bidra till en mer effektiv arbetsmarknad, då bemanningsföretagen 

kan medverka till snabbare rekrytering. Vilket leder till att den så kallade ”väntekostnaden” 

minskar, det vill säga arbetstagaren får en inkomst och företagens produktionsbortfall 

minskar. Snabb rekrytering kan även korta ner väntetiden för andra arbetssökanden som står 

på tur.167  

 

En väl fungerande offentlig arbetsförmedling minskar risken för segregering i 

rekryteringsförhållandet. I en situation med en segregerad rekryteringsmarknad, hamnar det 

på den offentliga arbetsförmedlingens bord, att endast ta hand om personer som inte är 

”attraktiva” på arbetsmarknaden. Däribland kan arbetshandikappade eller långtidsarbetslösa 

räknas. Trenden leder till att övriga sökanden inte får samma möjlighet att utnyttja 

arbetsförmedlingens resurser.168

 

I AD 2003:4 behandlas huruvida en arbetsgivares beslut att hyra in personal inneburit ett 

kringgående av LAS bestämmelser om uppsagd arbetstagares företrädesrätt till 

återanställning. Fallet gäller även eventuell skadeståndsskyldighet på grund av åsidosättande 

av den centrala fackliga organisationen vetoförklaring enligt 39 § MBL. AD finner att det inte 

föreligger brott mot de uppsagda arbetstagarnas företrädesrätt, då bolaget i första hand erbjöd 

visstidsanställning till berättigad personal, vilket verkstadsklubben motsatte sig. Förbundets 

vetoförklaring har sin grund i ett generellt förbud mot inhyrning av personal, då det finns 

företrädesberättigad personal. Något som domstolen inte höll med om, utan fann att förbundet 

handlat felaktigt.169  

 

                                                 
164 Andersson, P. & Wadensjö, E., Nya alternativ inom arbetsmarknadspolitiken: bemanningsföretagen., i 
Olofsson, J. (red.), Den tredje arbetslinjen, Agora 2005, s. 163. 
165 Adlercreutz, A. & Mulder, B. J., Svensk arbetsrätt, 13 uppl., 2007, s. 192. 
166 Prop. 1992/93:218, s. 29. 
167 Prop. 1992/93:218, s. 36. 
168 Prop. 1992/93:218, s. 16. 
169 AD 2003:4. 

 38



Tvisten tydliggör problematiken angående inhyrning av arbetskraft och 

anställningsskyddsregleringen men även de fackliga organisationernas möjlighet, eller brist på 

möjlighet att påverka. 

4.2.2 Lagen (1993:440) om privat arbetsförmedling och uthyrning av 
arbetskraft 
Begreppet uthyrning definieras i 2 § lagen om privat arbetsförmedling och uthyrning av 

arbetskraft som: ”ett rättsförhållande mellan en beställare och en arbetsgivare som innebär att 

arbetsgivaren mot ersättning ställer arbetstagare till beställarens förfogande för att utföra 

arbete som hör till beställarens verksamhet”. I lagtexten beskrivs att den som beställaren hyra 

in är arbetstagare, och den som hyr ut arbetstagaren är arbetsgivare. Huruvida en person kan 

betraktas som arbetstagare, kan inte endast avgöras utifrån en helhetsbedömning av 

omständigheterna, då det gäller en uthyrningssituation. Anledningen är att 

arbetsgivarfunktionerna i uthyrningssituationen, är delade mellan uthyrare och inhyrare. Desto 

viktigare är det att åtagandena mellan parterna har sin grund i ett avtal. Det är uthyraren som 

har det ekonomiska arbetsgivaransvaret, såsom semesterförmåner och lön. Arbetstagaren är 

anställd tidsbegränsat eller tillsvidare hos bemanningsföretaget och LAS är tillämplig. Det 

finns ingen begränsning hur länge en arbetstagare få hyras in eller hyras ut.170  

 

Bemanningsföretaget får inte ta betalt av arbetstagare eller arbetssökande för att förmedla 

arbetet enligt 6 §. Bestämmelsen är straffsanktionerad, 7 § 2st.171 Förbudet innebär att 

bemanningsföretag inte får ha några ekonomiska krav för att förmedla eller hänvisa 

arbetssökande eller arbetstagare arbete. Syftet med förbudet är att skapa god konkurrens och 

minska risken för oseriösa bemanningsföretag.172 Enligt 4 § p. 2 har arbetstagaren rätt att ta 

anställning hos beställare, till vilken denne har varit uthyrd. Arbetstagarens före detta 

arbetsgivare får inte hyra in arbetstagaren tidigare än 6 månader efter att denne slutat, 4 § p. 3. 

Bestämmelserna är straffsanktionerade enligt 7 § 1st.173

 

                                                 
170 Adlercreutz, A. & Mulder, B. J., Svensk arbetsrätt, 13 uppl., 2007, s. 193-194. 
171 Adlercreutz, A. & Mulder, B. J., Svensk arbetsrätt, 13 uppl., 2007, s. 193-194. 
172 Prop. 1992/93:218, s. 27. 
173 Adlercreutz, A. & Mulder, B. J., Svensk arbetsrätt, 13 uppl., 2007, s. 193-194. 
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4.3 Arbetsgivarbegreppet och arbetsgivaransvaret 

4.3.1 Inledning 
För att avgöra vem som är arbetsgivare ska bedömningen ske utifrån anställningsavtalet. Den 

part som arbetstagaren har ingått anställningsavtal med, är den som ska betraktas som 

arbetsgivare. Arbetsgivaren kan vara en juridisk eller en fysisk person.174  

 

Enligt 23 § MBL betraktas även part som ingår kollektivavtal som arbetsgivare. Det behöver 

inte finnas några anställda i organisationen. Arbetsgivaren blir ändå bunden av fredsplikterna 

enligt 41 § MBL. För att personen ska vara att anse som arbetsgivare enligt 

förhandlingsbestämmelserna i MBL, 11-14 §§ och 38-40 §§, måste denne ingått 

anställningsavtal med arbetstagare, som är medlem i facklig organisation, vilken är 

förhandlingsberättigad.175

 

Inom den privata sektorn är arbetsgivaren den juridiska eller fysiska person som driver 

verksamheten. Det betyder däremot inte att det är ägaren som nödvändigtvis ska ses som 

arbetsgivare. Ett ägarbyte behöver inte innebära ett byte av arbetsgivare. Tillämpningen är lite 

annorlunda vid undantag för familjemedlem. I en koncern, är dotterbolaget där arbetstagaren 

är anställd, att ses som arbetsgivare. Däremot är koncernen att betraktas som en och samma 

arbetsgivare vid beräkningen av anställningstiden, 3 § 1st. LAS.176

 

Arbetsgivaren har det ekonomiska ansvaret för att samtliga, enligt avtal bestämda 

förpliktelser, fullgörs mot arbetstagaren. Då anställningsavtalet inte har någon bestämd 

utformning, kan det vara otydligt vem som har detta ansvar. I rättslig mening är den som 

kontinuerlig betala ut lön, att betraktas som arbetsgivare. Enligt 6c § LAS har arbetsgivaren 

skyldighet att förse arbetstagaren med information, bland annat innehållande arbetsgivarens 

namn och adress.  Syftet med bestämmelsen är att förtydliga vem som är arbetstagarens 

motpart. Även om informationen i sig inte har avtalsverkan eller förser parterna med några 

skyldigheter eller rättigheter, är det bevisfakta av rättslig betydelse. Den som uppges som 

arbetsgivare i informationen, är att betraktas som sådan tills annat är bevisat. För den rättsliga 

prövningen är det avgörande vem som slutit avtalet. Den påstådda arbetsgivaren måste, för att 

                                                 
174 Adlercreutz, A., & Mulder, B. J., Svensk arbetsrätt, 13 uppl., 2007, s. 49. 
175 Adlercreutz, A., & Mulder, B. J., Svensk arbetsrätt, 13 uppl., 2007, s. 50. 
176 Adlercreutz, A., & Mulder, B. J., Svensk arbetsrätt, 13 uppl., 2007, s. 51. 
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styrka sin ställning antingen har fått del av arbetstagarens prestationer, eller ingått avtal.177 

Bestämmelsen i 6c § LAS är bara en ordningsföreskrift, vilket betyder att underlåtenhet av 

informationsskyldigheten inte har följder för anställningsavtalets giltighet. Den rättsliga 

påföljden blir endast skadestånd, 38 § LAS.178

 

Hur arbetsgivarfunktionerna delas upp är också avgörande för hur och i vilken grad 

arbetstagaren kan åberopa sina rättigheter. Skyldigheter som arbetsgivaren innehar, såsom 

omplaceringsskyldighet enligt 7 § LAS, turordning vid uppsägning på grund av arbetsbrist 

enligt 22 § LAS, företrädesrätt till ökad sysselsättning enligt 25a § LAS och återanställning 

enligt 25 § LAS, begränsas av kollektivavtal, ort, verksamhet och driftsenhet. Därmed 

begränsas även arbetstagarens rättigheter till dessa områden, i ovanstående situationer.179  

4.3.2 Arbetsgivarbegreppet och arbetsgivaransvaret inom bemannings-
branschen 
Idag är det inte självklart att den som betalar ut lön, är den som i alla sammanhang betraktas 

som arbetsgivare. Arbetsgivarfunktionerna kan delas upp så att en betalar lön, en är att 

betraktas som arbetsgivare vad gäller anställningsskyddssituationer, och en tredje är 

arbetsledare.180

 

Mellan arbetstagare och uthyrare råder ett anställningsavtal och uthyraren betraktas som 

arbetsgivare. Mellan beställare och uthyrare finns det ett avtal om hyra av personal. Det är 

uthyraren som betala ut lön till arbetstagaren, men arbetsgivarfunktionerna är delade mellan 

beställare och uthyrare, där den först nämnda har det arbetsledande ansvaret.181 Beställaren 

har ansvar för arbetsledning av inhyrd personal, och ska se till att personalen har tillgång till 

utrustning och instruktioner för att kunna utföra uppdraget.182 Förutom lön ska uthyrare även 

betala semesterersättning. Uthyraren innehar även förpliktelser gällande 

diskrimineringslagstiftningen och arbetsmiljön. Ansvaret på dessa två områden är i viss 

utsträckning delat mellan uthyraren och beställaren.183 Beställaren har enligt vissa aspekter, 

direkt rättsligt ansvar för inhyrd personal. Den som hyr in personal ska enligt 

                                                 
177 Källström, K. & Malmberg, J., Anställningsförhållandet, 2006, s. 37-38. 
178 Adlercreutz, A., & Mulder, B. J., Svensk arbetsrätt, 13 uppl., 2007, s. 50. 
179 Adlercreutz, A., & Mulder, B. J., Svensk arbetsrätt, 13 uppl., 2007, s. 50. 
180 Källström, K. & Malmberg, J., Anställningsförhållandet, 2006, s. 39. 
181 Källström, K. & Malmberg, J., Anställningsförhållandet, 2006, s. 41. 
182 http://www.almega.se/Files/ALMEGA/Caradoc_Members/Övrig_handling/Leveransvillkor_ABPU_04_pdf_
A.PDF, Allmänna bestämmelser personaluthyrning (leveransvillkor), 2008-02-19. 
183 Adlercreutz, A., & Mulder, B. J., Svensk arbetsrätt, 13 uppl., 2007, s. 51. 
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3 kap. 12 § AML ansvara för att nödvändiga säkerhetsåtgärder finns tillgängliga.184 

Beställaren innehar även ansvar för inhyrd arbetskraft gällande diskrimineringslagstiftningen. 

Skyldigheten att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier och förbud mot repressalier, faller 

på beställaren. Inhyrd personal ska även inneha möjligheten att begära ogiltigförklaring eller 

jämkning av interna ordningsregler, som är diskriminerande enligt 1b § LDE, 2b § LDE, 

2b § LDS, 1b § JämL.185 Uthyraren har rätt att häva avtal då beställaren utsätter den uthyrda 

personalen för diskriminering, eller på annat sätt bryter mot det som anses vara god sed på 

arbetsmarknaden. Uthyraren ska säkerställa att uthyrd personal har undertecknat en 

sekretessförbindelse, som innebär att personalen har tystnadsplikt angående förhållanden hos 

beställaren.186  

 

Beställaren bör sannolikt även ses som arbetsgivare gällande skadeståndrättsliga aspekten och 

innehar principalansvar enligt 3 kap. 1 § SkL, om denne utnyttjar inhyrda arbetstagare på 

samma sätt som sin egen. Enligt SkL är placeringen av ansvaret beroende av om den inhyrda 

arbetskraften, är integrerad i beställarens företag. Ansvaret är gällande då den inhyrde 

arbetstagaren vållat skada gentemot utomstående. Om inhyrd personal skulle skada 

beställarens företag inom ramarna för hyraravtalet, är huvudregeln för parter i 

kontraktsförhållanden tillämplig. Respektive part ansvarar för sina arbetstagare, såsom för sig 

själv. Det kan uppstå situationer då det är svårt att avgöra om det är uthyrning av arbetskraft 

eller arbetsförmedling, det vill säga om arbetstagaren är anställd av förmedlaren/uthyraren 

eller beställaren.187  

 

I AD 2006:24 var tvisten huruvida några personer som utfört arbete hos ett bolag, var att anse 

som arbetstagare på bolaget eller om de var inhyrd arbetskraft. Förbundet ville hävda att 

personerna var arbetstagare och att bolaget inte tillämpat gällande 

kollektivavtalsbestämmelser på dessa arbetstagare. Enligt bolaget var det inhyrning av 

personal och de kunde inte anses vara anställda. Enligt AD var det inhyrning av arbetskraft, 

då bolaget inte hade ingått avtal om anställning med personerna. Det hade ingen inverkan att 

personerna innehade F-skattesedel och ansågs vara en firma. Då personerna inte betraktades 

                                                 
184 http://www.almega.se/Files/ALMEGA/Caradoc_Members/Övrig_handling/Leveransvillkor_ABPU_04_pdf_
A.PDF, Allmänna bestämmelser personaluthyrning (leveransvillkor), 2008-02-19. 
185 Källström, K. & Malmberg, J., Anställningsförhållandet, 2006, s. 41. 
186 http://www.almega.se/Files/ALMEGA/Caradoc_Members/Övrig_handling/Leveransvillkor_ABPU_04_pdf_
A.PDF, Allmänna bestämmelser personaluthyrning (leveransvillkor), 2008-02-19. 
187 Källström, K. & Malmberg, J., Anställningsförhållandet, 2006, s. 41. 

 42

http://www.almega.se/Files/ALMEGA/Caradoc_Members/%C3%96vrig_handling/Leveransvillkor_ABPU_04_pdf_A.PDF
http://www.almega.se/Files/ALMEGA/Caradoc_Members/%C3%96vrig_handling/Leveransvillkor_ABPU_04_pdf_A.PDF
http://www.almega.se/Files/ALMEGA/Caradoc_Members/%C3%96vrig_handling/Leveransvillkor_ABPU_04_pdf_A.PDF
http://www.almega.se/Files/ALMEGA/Caradoc_Members/%C3%96vrig_handling/Leveransvillkor_ABPU_04_pdf_A.PDF


som arbetstagare, hade bolaget inte heller brutit mot kollektivavtalet genom att bortse från 

dess bestämmelser.188  

 

Det kan uppenbarligen uppstå konflikter mellan beställare och fackliga organisationer, då ett 

av de fackliga organisationernas främsta mål är att bevaka reglering enligt kollektivavtal. Den 

relativt vanliga förekomsten av inhyrning av personal, kan förändra fackens utgångsläge i 

vissa situationer. 

4.3.3 Avtalssituation med tredje part 
I avtalssituationer kan det ibland förekomma tre parter. Parterna brukar benämnas huvudman, 

mellanman och arbetstagare. På arbetsmarknaden förekommer det en rad olika 

trepartsförhållanden. I den typen av partsituation, är det av intresse, med vem arbetstagaren 

ingick anställningsavtal. Även om arbetstagaren inte haft direkt kontakt med huvudmannen, 

kan denne ändå betraktas som arbetstagarens medkontrahent. Mellanmannens uppdrag kan 

vara att företräda huvudmannen, utifrån en muntlig fullmakt eller ställningsfullmakt.189

 

Hur förs då resonemanget när mellanmannen är självständig företagare? Generellt bedöms 

mellanmannen och inte huvudmannen som arbetsgivare. Arbetstagaren anses då vara anställd 

hos mellanmannen. Det finns däremot undantag. Lagen om privat arbetsförmedling och 

uthyrning av arbetskraft innehåller reglering på området. Vid uthyrning av arbetskraft är inte 

beställaren att betrakta som arbetsgivare.190  

 

Gällande skadeståndsskyldighet gentemot tredje man är arbetsgivarens ansvar genom 

principalansvaret i 3 kap. 1 § SkL. Principalansvaret har innebörden att det faller på 

arbetsgivaren, att ersätta person- och sakskador som arbetstagaren vållat annan inom tjänstens 

ramar. Det gäller även vid förmögenhetsskador som arbetstagaren orsakat, genom att begå 

brott inom tjänsten. Principalansvaret blir även tillämpligt då det föreligger särskilda 

ansvarsregler. Arbetsgivaren kan efter att ha ersatt skada åberopa regressrätt, det vill säga 

kräva arbetstagaren på ersättning. Arbetstagarens ansvar begränsas emellertid av 

ansvarsbegränsningen i 4 kap. 1 § SkL.191

 

                                                 
188 AD 2006:24. 
189 Schmidt, F., Löntagarrätt, 3 rev. uppl., 1994, s. 73. 
190 Källström, K. & Malmberg, J., Anställningsförhållandet, 2006, s. 52-53. 
191 Källström, K. & Malmberg, J., Anställningsförhållandet, 2006, s. 52-53. 
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Det finns även andra typer av avtalssituationer angående tre parter. Lojalitetsplikten kan då bli 

aktuell för att stödja utomobligatoriska förpliktelser. Ägaren Anders hyr ut en gräsklippare till 

Bengt, som i nästa steg hyr ut den till Christer, med Anders tillåtelse. Har då Anders något 

ansvar gentemot Christer? Ett annat exempel är advokater som innehar ett intresseansvar, inte 

endast gentemot sin klient utan även gentemot motpartens intressen. Visserligen blir 

betydelsen av lojalitet inte densamma för motparten, som för den egna klienten. Advokatens 

lojalitet mot motparten, får inte ske på bekostnad av lojaliteten mot klienten. Holm hävdar att 

man inte kan tjäna två herrar samtidigt. Han anser även att Christers intressen i vissa 

situationer kan gå före Anders lojalitetsplikt gentemot Bengt.192

 

4.4 Jämställdhet, mångfald och internationellt perspektiv 
Den stora skillnaden mellan bemanningsbranschen och arbetsförmedlingen, är att 

bemanningsföretagen väljer ut vilka personer de vill anställa och hyra ut. Den möjligheten 

innehar inte arbetsförmedlingen, utan de måste hjälpa alla oavsett kompetens. Framför allt ska 

de lägga resurser på dem som kan ha svårigheter med att komma ut på arbetsmarknaden. Med 

det menas speciellt arbetshandikappade, personer med utländsk bakgrund och arbetslösa 

ungdomar. Bemanningsföretagen kan välja sin arbetskraft med omsorg och stor noggrannhet. 

De kan välja att anställa personer med en viss kompetens som är efterfrågad, eller som på 

andra sätt är ”attraktiva” för beställare. För personer som har rätt kvalifikationer och vill ha ett 

flexibelt arbete är bemanningsbranschen en bra möjlighet. Därmed inte sagt att det passar alla. 

För personer som inte har rätt kompetens eller inte finner flexibiliteten mellan olika 

arbetsplatser som motiverande, är bemanningsbranschen ett dåligt alternativ.193

 

Bemanningsbranschen skulle kunna vara en bra inkörsport på arbetsmarknaden för vissa 

grupper, men utifrån branschen fokus på ”attraktiva” arbetstagare så är det inte en möjlighet 

som erbjuds alla.194

 

Enligt en rapport på Almegas hemsida är kvinnor överrepresenterade i branschen, då de 

största tjänsteområdena sysselsätter kvinnor. Det gäller då framför allt administrativa tjänster, 

såsom receptionist och telefonist. Bemanningsbranschen kan erbjuda sin personal möjligheten 
                                                 
192 Jfr. Holm, A., Den avtalsgrundande lojalitetsplikten - en allmän rättsprincip, 2004, s. 176-177. 
193 Andersson, P. & Wadensjö, E., Nya alternativ inom arbetsmarknadspolitiken: bemanningsföretagen., i 
Olofsson, J. (red.), Den tredje arbetslinjen, Agora 2005, s. 165-166. 
194 Andersson, P. & Wadensjö, E., Nya alternativ inom arbetsmarknadspolitiken: bemanningsföretagen., i 
Olofsson, J. (red.), Den tredje arbetslinjen, Agora 2005, s. 172. 
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att arbeta deltid, vilket kan vara lockande för en del kvinnor, då det ofta är de som har det 

stora ansvaret för hushållet. Bemanningsföretag kan också vara positivt för de kvinnor som 

vill, men kanske av olika anledningar har svårt att få en heltidstjänst, på den ”vanliga” 

arbetsmarknaden. Bemanningsbranschen kan då vara deras enda alternativ.195 Även att 

andelen kvinnor i branschen sjönk mellan år 1999 och 2002, från 60,0 procent till 58,0 

procent, fortsätter kvinnor vara i majoritet.196

 

Vidare framgår i rapporten att även invandrare är överrepresenterade och att en förklaring kan 

vara att de har svårigheter, att på annat sätt komma ut på arbetsmarknaden.197

 

Om vi väljer att titta internationellt så har privata arbetsförmedlingar och uthyrningsföretag, 

inneburit att lagstiftningen utvecklats bort från principen om ett offentligt monopol. 

Anledningen att uthyrningsbranschen, internationellt sett har expanderat, är på grund av att 

branschen lyckats matcha företagens behov av tillfällig extra personal.198

                                                 
195 http://www.almega.se/Files/ALMEGA/Caradoc_Members/Rapport/IFAU_Rapport_A.PDF, Hur fungerar 
bemanningsbranschen? s. 33, 2008-02-19. 
196 http://www.almega.se/Files/ALMEGA/Caradoc_Members/Rapport/IFAU_Rapport_A.PDF, Hur fungerar 
bemanningsbranschen? s. 34, 2008-02-19. 
197 http://www.almega.se/Files/ALMEGA/Caradoc_Members/Rapport/IFAU_Rapport_A.PDF, Hur fungerar 
bemanningsbranschen? s. 33, 2008-02-19. 
198 Prop. 1992/93:218, s. 12. 
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5 Analys av lojalitetsplikten inom bemanningsbranschen 

5.1 Avtalsrättens lojalitetsplikt kontra arbetsrättens lojalitetsplikt 
Vad är då lojalitetsplikt? För att sammanfatta: lojalitetsplikt kan innehålla och innebära en 

mängd olika företeelser. Lojalitetsplikten är de övriga biförpliktelser, förutom 

huvudprestationen, som ett avtal innebär. Utsträckningen av lojalitetsplikten är, bland annat 

beroende av typ av avtal, parternas förväntningar och graden av risktagande med avtalet. 

 

För att förstå lojalitetsplikten och de faktorer som påverkar dess tillämpning, ser jag 

omfattningen av lojalitetsplikten som en kurva i ett diagram, dels i ett horisontellt plan och 

dels i ett vertikalt plan. Anta att varje avtalstyp har en konstant, det vill säga en siffra som 

representerar behovsgraden av lojalitet i respektive avtal. Längs den horisontella axeln löper 

den risk parterna tar genom att ingå avtal. Den vertikala axeln visar hur långgående parternas 

förväntningar är. Ju högre konstant desto mer avancerat avtal. Ju större risk och förväntningar 

parterna har, desto längre ut på respektive axel kommer punkterna att hamna. Genom att dra 

en linje mellan punkterna, tydliggörs lojalitetspliktens omfång för respektive avtal. Ju större 

omfång, desto större lojalitet bör parterna visa varandra, det vill säga desto känsligare är 

avtalet för illojalt agerande. 

 

Vid ingående av avtal i allmänhet föreligger en viss grad av lojalitetsplikt, grundat på bland 

annat parternas nytta att ingå avtalet och deras förväntningar. Några av de biförpliktelser som 

är aktuella vid ett avtalsförhållande är tystnadsplikt, upplysningsplikt och förbud mot 

konkurrerande verksamhet. Vid jämförelse mellan tystnadsplikten inom avtalsrätten och den 

inom arbetsrätten kan urskiljas en stor skillnad, gällande lojalitetens omfattning. Även att 

tystnadsplikten inte finns generellt lagstiftad för privatanställda, utan regleras av avtal, är det 

underförstått att tystnadsplikten inom arbetsrätten har mer omfattande räckvidd. Anledningen 

är att anställningsavtalet är av mer personlig karaktär. Anställningsavtalet är ett avtal som 

binder arbetstagaren och arbetsgivaren samman, till viss del även utöver arbetstiden. Då 

parterna i ett anställningsförhållande är starkt beroende av varandras personliga situation, 

resulterar det i ett större behov av lojalitetsplikt. I takt med att behovet av lojalitet ökar, ökar 

enligt min mening även antalet situationer som kan betraktas som illojalt agerande. 

 

Som jag nämnt ovan, påpekar doktrinen att kravet på lojalitet ökar beroende på arbetstagarens 

förtroendeställning. Grundtanken med uppsatsen är att fördjupa mig inom området 

 46



lojalitetsplikt, för att få bättre förståelse hur det tillämpas i praktiken. Faktorer såsom 

arbetstagarens förtroendeställning, tydliggör hur komplext lojalitetskravet kan förete sig. Vad 

som kan uppfattas som illojalt beteende i en situation, behöver inte bedömas på samma sätt 

gällande en annan arbetstagare. Den grad av lojalitetsplikt som påverkas av omständigheter i 

situationen är otydlig i sin karaktär och innehar en formlös skepnad. Jag anser att förståelsen 

och tillämpningsområdet för lojalitetsplikten kräver praktisk erfarenhet, för att tydliggör de 

faktorer som avgör illojalt agerande i de enskilda fallen.  

 

5.2 Arbetstagarens lojalitetsplikt gentemot beställaren 
Anledningen till att bemanningsbranschen är av intresse är, då det i bemanningsbranschen 

förutom det vanliga anställningsavtalet mellan arbetstagare och arbetsgivare, även är aktuellt 

med en tredje part som påverkar förhållandet. Mellan arbetsgivare och beställare finns ett 

hyravtal, där arbetsgivaren hyr ut arbetskraft till beställaren under en period, i utbyte mot 

ersättning. Även om arbetstagaren är anställd hos arbetsgivaren, är det hos beställaren som 

arbetstagaren utför en arbetsprestation. Enligt avtal i allmänhet och anställningsavtal i 

synnerhet föreligger det lojalitetsplikt för arbetstagare gentemot arbetsgivare. Det ska 

poängteras att arbetsprestationen utförs hos beställaren och att arbetstagaren får insyn i dennes 

organisation. Därmed aktualiseras frågan hur förhållandet ser ut mellan arbetstagare och 

beställare angående lojalitetsplikt.  

 

Före vidare analys av förhållandet mellan arbetstagare och beställare, bör det påminnas att det 

finns hyravtal av arbetskraft mellan arbetsgivare och beställare. Den typen av avtal medför en 

rad lojalitetsförpliktelser enligt avtalsrätten. Parterna är skyldiga att informera motparten om 

händelser eller omständigheter som påverkar hyravtalet. De ska även uppträda diskret med 

företagskänslig information som de får tillgång till.  

 

Angående rättsförhållandet mellan arbetstagare och beställare är situationen inte lika tydlig. 

Då uthyrning av arbetskraft kan betraktas som en typ av trepartsförhållande, behandlades den 

typen av företeelser i kap. 4. I trepartsavtal kallas parterna för huvudman, mellanman och 

arbetstagare. Arbetstagaren är i de flesta fall anställd hos mellanmannen. Lagen om privat 

arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft tydliggör att beställaren, det vill säga 

huvudmannen, inte har arbetsgivaransvaret. Den part som kontinuerligt betalar ut lön är att 

betrakta som arbetsgivare. Inom bemanningsbranschen är därmed bemanningsföretaget 
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arbetsgivare. Branschen har bidragit till att förändra begreppet arbetsgivaransvar, då ansvaret 

kan delas upp på olika parter och personer. Vid uthyrning av personal har beställaren 

arbetsledningsansvaret. Beställaren har även ur vissa aspekter ansvar enligt AML och 

diskrimineringslagarna. Uppdelningen av arbetsgivaransvaret vid uthyrning av arbetskraft kan 

resultera i viss förvirring, angående hos vem arbetstagaren är anställd.   

 

Eftersom lojalitetsplikten i allmänhet inte är lagstiftad, kan situationen om personaluthyrning 

vidare komplicera begreppets betydelse och omfattning. Grundläggande krav för all typ av 

tillhandahållande av tjänster är att kunden är nöjd, så denne återkommer i framtiden. Samma 

gäller för bemanningsbranschen. För att säkerställa att beställaren är nöjd med inhyrd 

personal, är det viktigt att avtalet tydligt fastställer arbetstagarens arbetsuppgifter. Då 

lojalitetsplikten i ett ”vanligt” arbetstagare - arbetsgivarförhållande är reglerat i avtal, kan det 

vara bra om plikten regleras i hyravtalet mellan arbetsgivaren och beställaren. Driver 

beställaren en organisation som kräver hög diskretion, bör det enligt min mening framgå i 

avtalet. Eftersom arbetsgivaren är beroende av att beställaren är nöjd, ligger det även i 

arbetsgivarens intresse att fastställa riktlinjer i avtal, och säkerställa att de följs av 

arbetstagaren.  

 

Arbetstagarens ansvarskänsla gentemot beställaren, kan eventuellt skilja sig från den 

ansvarskänsla arbetstagaren känner mot en ”vanlig” arbetsgivare. Enligt min mening kan det 

förekomma att en arbetstagare inte känner samma ansvarskänsla gentemot beställaren av 

arbetskraft, om arbetstagaren bara är inhyrd en kortare tid. En avgörande faktor kan vara 

huruvida arbetstagaren önskar få tillsvidareanställning hos beställaren, eller om arbetstagaren 

trivs med kortare uthyrningsperioder hos olika beställare. Kanske känner inte arbetstagare 

som varit uthyrda en kortare period samma lojalitet mot beställaren, gällande till exempel 

tystnadsplikt om känslig information. Som framgick i kap. 2 är lojalitet ett viljeuttryck från en 

part att vara ärligt mot motparten. I anställningsförhållandet betonas lojalitetsplikten som 

viktig, då det föreligger ett personligt förhållande mellan arbetstagare och arbetsgivare. 

Mellan arbetstagare och beställare finns det inte något personligt förhållande, vilket enligt min 

mening kan påverka den vilja och ansvarskänsla arbetstagaren har gentemot beställaren. Även 

om arbetstagaren inte känner samma lojalitetsansvar mot beställaren, efter 

uthyrningsperiodens slut, är uppsatsens huvudsyfte att behandla den lojalitetsplikt 

arbetstagaren är skyldig att visa beställaren. Oavsett om denne vill eller inte.   
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Holm hävdar att det kan uppkomma konflikter, då en part inte kan tjäna två herrar samtidigt. 

Med det menas att en parts lojalitetsplikt gentemot motparten, kan kollidera med partens 

lojalitetsplikt mot tredje part. Holm hävdar att det i vissa situationer kan vara befogat att sätta 

lojalitetsplikten, för den part som man indirekt har avtalsförhållande till, framför den 

lojalitetsplikt parten har gentemot direkt avtalspart.199 Vi börjar nu närma oss kärnfrågan i 

denna uppsats.  

 

Lojalitetsplikten i ett vanligt anställningsförhållande, är till stora delar sammankopplad med 

den organisation där du utför din arbetsprestation. Därför bör lojalitetsplikten även vara 

förekommande mellan arbetstagare och beställare, trots att det inte föreligger något direkt 

avtalsförhållande dem emellan. Jag vill hävda att lojalitetsplikt är nödvändigt mellan 

arbetstagare och beställare, vilket även framkommer i den leveransvillkorshandling som finns 

på Almegas hemsida. I villkoren ”allmänna bestämmelser personaluthyrning” fastställs att 

arbetstagaren ska skriva under en sekretessförbindelse, med påföljden att arbetstagaren har 

tystnadsplikt angående förhållanden hos beställaren.200 Bestämmelserna innehåller inte vidare 

beskrivning av arbetstagarens lojalitetsplikt. I mångt och mycket kan lojalitetsplikten 

gentemot beställaren, vara viktigare än den mot arbetsgivaren. Eftersom arbetstagaren utför 

arbetsprestationen hos beställaren, och är på många sätt mer insatt i dennes organisation än i 

arbetsgivarens, bör lojalitetsplikten mot beställaren vara relativt omfattande. Ytterligare en 

bidragande faktor i avvägningen av arbetstagarens lojalitetsplikt gentemot beställaren är 

4 § p. 2 lagen om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft. Paragrafen fastställer 

arbetstagarens rätt att ta anställning hos en beställare, som denne varit uthyrd till. Jag anser att 

bestämmelsen i vissa fall kan inverka, och få avvägningen av lojalitetsplikten att väga över till 

beställarens fördel. Som tidigare påpekats innebär personaluthyrning en mer flexibel 

anställning, på gott och ont både för arbetstagare och för arbetsgivare. Enligt min mening kan 

den flexibla anställningen utveckla en mer individuell arbetsmoral, det vill säga att 

arbetstagarkulturen går från ett mer kollektivt synsätt till att var och en ser till sig själv. 

Istället för att arbetstagaren känner en stark anknytning till en viss arbetsplats eller en viss 

arbetsgivare, går synsättet mer åt att arbetstagaren i första hand ser till sin egen utveckling och 

karriär. Enligt min mening, är känslan på arbetsmarknaden att det är alla mot alla och att 

sammanslutningar är mer sällsynt. Då lagen förser arbetstagare med rätten att ta anställning 
                                                 
199 Holm, A., Den avtalsgrundande lojalitetsplikten - en allmän rättsprincip, 2004, s. 176-177. 
200 http://www.almega.se/Files/ALMEGA/Caradoc_Members/Övrig_handling/Leveransvillkor_ABPU_04_pdf_
A.PDF, Allmänna bestämmelser personaluthyrning (leveransvillkor), 2008-02-19. 
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hos en beställare, kan arbetstagare inom bemanningsbranschen vara mer benägna att ta 

anställning hos annan arbetsgivare. Då uthyrd personal är mer ”utsatt för” och interagerar med 

andra organisationer, än en tillsvidareanställd arbetstagare på den ”vanliga” arbetsmarknaden.  

 

5.3 Bemanningsbranschen ur ett jämställdhets- och 
mångfaldsperspektiv  
Enligt Bemanningsföretagen består knappa majoriteten av den uthyrda arbetskraften av 

kvinnor. Det är framför allt inom yrken som receptionist, administration och telefonist som 

kvinnorna dominerar. De siffror som anges är från år 2002 och fördelningen inom branschen 

kan ha förändrats sedan dess. För att verkligen få en intressant statistik tror jag man bör se till 

olika yrkeskategorier, istället för att endast se generellt.  

 

Fördelningen mellan kvinnor och män i bemanningsbranschen är varierande, beroende på 

yrkeskategori. Kvinnorna är överrepresenterade inom administrativa områden, medan det är 

manlig majoritet inom yrken såsom lagerarbetare och tekniker.201 Det är svårt att säga 

huruvida bemanningsbranschens könsfördelning skiljer sig från den vanliga arbetsmarknaden. 

Enligt min mening kan fördelningen se ungefär densamma ut. De faktorer som kan innebära 

svårigheter för kvinnor att avancera på karriärsstegen, kan troligtvis återfinnas inom 

bemanningsbranschen på samma sätt som på arbetsmarknaden generellt. Det tycks fortfarande 

vara så att kvinnor generellt tar större ansvar för barn, familj och hushållsarbete.202 Då 

bemanningsföretagens ambition är att anställda arbetstagare som är ”attraktiva” på 

arbetsmarknaden, vill de anställa personal som de vet att beställaren vill hyra. Jag är 

medveten om att resonemanget är skeptiskt angående kvinnors karriärsmöjligheter (i 

jämförelse med mäns) men jag ser dock en fördel som bemanningsföretagen tillhandahåller. 

Min hypotes är att en beställare i vissa fall, kan vara mer benägen att hyra in en kvinnlig 

arbetstagare under en kortare period istället för att anställa en kvinna på heltid. Tidsaspekten 

kan enligt min mening vara avgörande. Kanske läggs inte lika stor vikt vid de eventuella 

”negativa aspekterna” som kan förknippas med att rekrytera en kvinna i 30-40 års ålder, om 

ett företag endast vill hyra in en högre tjänsteman för en kortare tid. Enligt min mening är 

samhällsstrukturen fortfarande sådan att kvinnor tar ett större ansvar vid, exempelvis vård av 

sjukt barn. Beställaren är medveten om de kostnader som kan uppstå i och med den typen av 

                                                 
201 http://www.almega.se/Templates/T_2.asp?PN=1501111, Hur fungerar bemanningsbranschen? s. 33, 
2008-03-11. 
202 Motion 1996/97:A819. 
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frånvaro. Vid inhyrning kan dock den frånvaron begränsas. Anledningen är att 

bemanningsföretaget är arbetsgivaren. Skulle frånvaron sträcka sig under en längre tid kan 

beställaren få en ersättare.  

 

Bemanningsbranschen kan också ha motsatt effekt, det vill säga motverka eventuella 

diskriminerande kriterier, då bemanningsbranschen ser till rätt kompetens och inte till ”rätt” 

kön. Mitt resonemang är mycket spekulativ och jag är medveten om att min hypotes har 

brister, då jag personligen inte har erfarenhet av branschen. 

 

Vad gäller mångfaldsaspekten inom bemanningsbranschen, anser jag att situationen för första 

generationens invandrare troligtvis påminner om den för kvinnliga arbetstagare. Andersson 

och Waldensjö hävdar att bemanningsbranschen är en tillgång för arbetstagare med 

efterfrågad kompetens eller som på annat sätt är ”attraktiva” på arbetsmarknaden. Branschen 

hjälper de som redan har lätt för att få jobb. De grupper som har svårare att få anställning blir 

därmed inte ”uppraggade” av bemanningsföretagen, som exempel på en mindre ”attraktiv” 

kategori nämner de personer med utländsk härkomst. 203  

 

Enligt en rapport på Almegas hemsida är invandrare överrepresenterade inom 

bemanningsföretagen. Anledningen är att invandrare kan ha svårigheter att på annat sätt få 

arbete.204 Invandrare är en grupp som kan vara mer eller mindre utfrysta från 

arbetsmarknaden och kanske fungerar bemanningsföretagen som en bra inkörsport. Även i 

detta fall kan det vara intressant att se statistik över enskilda yrkeskategorier. Jag ställer mig 

skeptisk till att bemanningsbranschen skiljer sig från den ”vanliga” arbetsmarknaden och 

anställer icke ”attraktiva” arbetstagare för att göra en samhällsinsats. Misstänker 

bemanningsföretagen att de får svårigheter med att få en arbetssökande uthyrd, kommer de 

inte anställa personen i fråga. Om arbetsgivare ställer sig skeptiska till att anställa invandrare 

på högre tjänstemanna poster, kan det resultera i outnyttjade resurser. Högutbildade 

invandrare blir då tvungna att utför arbete som de är överkvalificerade för. 

Bemanningsbranschen kan dock bidra till en minskning av segregeringen, om de vid 

uthyrning av personal förser beställaren med den person som är bäst kvalificerad och lämpad 

för jobbet, oavsett hudfärg.  
                                                 
203 Andersson, P. & Wadensjö, E., Nya alternativ inom arbetsmarknadspolitiken: bemanningsföretagen., i 
Olofsson, J. (red.), Den tredje arbetslinjen, Agora 2005, s. 165-166. 
204 http://www.almega.se/Files/ALMEGA/Caradoc_Members/Rapport/IFAU_Rapport_A.PDF, Hur fungerar 
bemanningsbranschen? s. 33, 2008-02-19. 
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5.4 Bemanningsbranschens internationella marknad 
På den internationella marknaden har bemanningsbranschen expanderat. Anledningen är att 

uthyrningsföretagen lyckats uppfylla företagens behov av tillfällig personal.205 Enligt min 

mening är trenden med bemanningsföretag troligtvis relativt samstämmig inom EU. Med 

tanke på den konforma lagregleringen som medlemskap i EU för med sig, kräver det att 

samtliga medlemsstater utvecklas bort från det offentliga monopolet. Den fria rörligenheten 

av arbetstagare och tjänster uppmuntrar framväxten av en mer ohämmad arbetsmarknad och 

större utnyttjande av resurser. Något som kan främja bemanningsbranschen frammarsch.  

 

5.5 Avslutande kommentarer 
Utifrån analysen ovan anser jag mig kunna besvara frågeställningen. Till att börja med kan 

konstateras att arbetstagaren har en lojalitetsplikt gentemot beställaren, vilket framgår av 

bestämmelserna i leveransvillkoren. Utifrån bestämmelserna är arbetstagarens lojalitetsplikt 

inte speciellt omfattande. Om vi utgår från att lojalitetsplikten kan kompletteras med reglering 

i hyravtalet mellan arbetsgivare och beställare för det enskilda uppdraget, ökar lojalitetens 

omfång. Ytterligare en aspekt som jag tidigare behandlat i analysen är arbetstagarens vilja att 

vara lojal. Den sida av lojalitetsplikten kan ses som väldigt godtycklig och svåröverskådlig, 

men är enligt min mening en viktig aspekt i sammanhanget. Arbetstagarens vilja att agera 

lojalt gentemot beställaren är situationsberoende. Lojalitetsplikten enligt domstolspraxis och 

till viss del lag är också situationsberoende. Utifrån bemanningsbranschens framväxt och den 

ibland kluvna och komplicerade fördelningen av arbetsgivaransvaret, har lojalitetspliktens 

fördelning och tillämpning blivit mer komplicerad. Enligt min mening kan vi inte bortse från 

det faktum att arbetstagaren utför sin arbetsprestation hos beställaren och kan ha ett mer 

omfattande personligt förhållande till denne än till sin arbetsgivare. Arbetstagaren måste 

därför beakta lojalitetsplikt både gentemot arbetsgivare och beställare. Då arbetsgivaren är 

beroende att av beställaren är nöjd med tjänsten, överensstämmer troligtvis parternas 

förväntningar på arbetstagarens lojalitetsplikt. Då riskerar inte arbetstagaren att hamna i 

pliktkollision mellan arbetsgivaren och beställaren. 

 

                                                 
205 Prop. 1992/93:218, s. 12. 
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På många sätt kan beställaren beaktas som arbetsgivare, då det är denne som har 

arbetsledningsansvaret för arbetstagaren och till viss del ansvar för arbetstagarens säkerhet 

och hälsa. Om vi beaktar lojalitetsproblematiken inom bemanningsbranschen utifrån ett inte 

endast arbetsrättsligt perspektiv, det vill säga förekomsten av ett anställningsavtal mellan 

arbetstagare och arbetsgivare, kan man urskilja komplexiteten i situationen. Arbetstagarens 

lojalitetsplikt gentemot beställaren bör, enligt min mening inte vara mindre långgående, än 

den gentemot arbetsgivaren. Frågan är om lojalitetsplikten i vissa fall bör vara mer 

omfattande gentemot beställaren än mot arbetsgivaren? I så fall, borde vi inte ifrågasätta 

begreppet lojalitetsplikt och dess betydelse. Ska allt regleras i lag eller avtal eller kan vi i 

framtiden förlita oss på den underförstådda utsträckningen av lojalitetsplikten? Kanske går 

samhället mot en mer individinriktad lojalitet, vilket då nödvändigtvis inte behöver vara riktad 

mot arbetsgivaren, utan mot den som gynnar arbetstagaren. Kanske bör vi vara beredda på att 

domstolspraxis, gällande lojalitetsplikt kommer att öka. Risken eller chansen är att 

lojalitetsplikten får omdefinieras och att förekomsten av pliktkollisioner kan bli mer vanlig.  

 

Arbetstagarens lojalitetsplikt gentemot beställaren är, enligt min mening inte fastställd på 

samma sätt som den gentemot arbetsgivaren. Skulle utvecklingen på arbetsmarknaden kräva 

en förändring av lojalitetsplikten, skulle lojalitetspliktens fördelning mellan arbetsgivare och 

beställare med största sannolikhet vara mer tydlig i sin utformning och innebörden av 

lojalitetsförpliktelserna skulle vara en annan.  
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