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1 Inledning 
 

 

1.1 Problembakgrund 
 

Den allmänna avtalsrätten innehåller ett antal principer om lojalitet mellan 

avtalsparter, som till exempel tystnadsplikt, icke-konkurrens, avrådandeplikt och 

upplysningsplikt. De flesta av dessa lojalitetsplikter anses gälla främst under själva 

avtalstiden, men kan sträcka sig både före och efter den avtalade tiden. De 

avtalsrättsliga lagrum som reglerar avtalsslutande, bygger på grundläggande teorier 

som tillitsteorin och avtalsviljan, och på ogiltighetsregler som principen om dolus 

och culpa in contrahendo. Dessa teorier innebär att de två blivande avtalsparterna ska 

anse sig lojala mot varandra redan innan de slutit avtal om samarbete.  

Vid äventyr av att avtalet kan förklaras ogiltigt enligt någon av 

ogiltighetsreglerna i tredje kapitlet avtalslagen,1 krävs av de blivande avtalsparterna 

att de till viss mån avstår från att utnyttja den andre partens okunskap eller oförmåga 

i en avtalsförhandling. Detta förklaras genom att man anser att en part vid 

avtalsslutande har en plikt att upplysa motparten om vissa förhållanden som parten 

vet kan komma att påverka motpartens avtalsvilja eller önskemål om avtalsvillkor. 

Hur långt denna upplysningsplikt bör sträcka sig är inte helt klart då det finns många 

skäl att begränsa den. Avtalsslutande i ett marknadsekonomiskt samhälle bygger på 

att en part, genom avtalet, kan tjäna på avtalet genom att inneha mer kunskap än 

motparten. Det finns också orsak att begränsa upplysningsplikten med en 

motsvarande undersökningsplikt hos motparten, för att uppnå en jämn riskfördelning. 

 

Avtalsrättsliga teorier om lojalitetsplikt och upplysningsplikt är lätta att tillämpa i ett 

förhållande där parterna i ett avtal är någorlunda lika starka. Upplysningsplikten har i 

praktisk tillämpning getts olika stort genomslag i avtalsförhållanden där parterna inte 

kan sägas stå på samma nivå. Ena parten kan ha lättare att införskaffa information 

eller större möjlighet att bära transaktionskostnaderna vid avtalsslutandet och ena 

parten kan i vissa fall anses vara i beroendeställning i förhållande till motparten. Vid 

                                                 
1 Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område 
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slutande av anställningsavtal kan den arbetssökande sägas vara den svagare parten i 

alla dessa avseenden. Lagstiftarens mening är att avtalslagens regler ska gälla vid 

slutande av anställningsavtal.2 Frågan blir därmed hur långtgående den 

arbetssökandes upplysningsplikt skall anses vara i ett anställningsförfarande. 

 

När ett anställningsavtal väl är slutet är arbetstagarens lojalitet mot arbetsgivaren 

långtgående och brott mot den är sanktionerade i arbetsrättslig lagstiftning. Men är 

detta en lojalitetsplikt som kan anses utsträckt till att gälla även den arbetssökande 

redan vid en anställningsintervju? I ett anställningsförfarande ställs den 

arbetssökandes och arbetsgivarens intressen mot varandra. Den arbetssökande vill 

framställa sig i sin bästa dager för att få den sökta tjänsten. Arbetsgivaren vill få 

kunskap även om de negativa sidor hos den arbetssökande, som kan påverka 

arbetsgivarens bedömning av om den arbetssökande är lämplig för tjänsten. Att den 

arbetssökande i sin strävan att få tjänsten i fråga undanhåller information som kan 

vara honom till nackdel i konkurrensen om tjänsten torde vara vanligt. Detta kan få 

allvarliga följder för arbetsgivaren som anställt den arbetssökande på felaktiga 

grunder.  

Arbetsdomstolen (AD) har dock behandlat relativt få fall där 

arbetsgivaren velat avsluta ett anställningsförhållande med användning av 

avtalslagens ogiltighetsregler, med hänvisning till att den arbetssökande vid 

anställning gett oriktig information eller undanhållit information. Istället använder 

sig arbetsgivaren av den arbetsrättsliga regleringen och möjligheten att säga upp 

arbetstagaren av personliga skäl, en regel som omgärdas av många begränsande 

regler till skydd för den anställde. Även AD synes hellre använda sig av reglerna i 

lagen (1982:80) om anställningsskydd (anställningsskyddslagen), trots att 

lagstiftarens mening varit att de allmänna avtalsrättsliga reglerna ska tillämpas på 

anställningsavtal. 

 

Att praxisen runt upplysningsplikt vid slutande av anställningsavtal är begränsad 

innebär att upplysningsplikten för den arbetssökande inte är helt klart utformad. Den 

allmänna upplysningsplikt som har vuxit fram i praxis är en rent avtalsrättslig sådan, 

skapad utifrån avtalslagens allmänna ogiltighetsregler. Samtidigt har AD:s 

                                                 
2 SOU 1973:7 s. 178, prop. 1973:129 s. 239, prop. 1975/76:105 Bil 1 s. 331 
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tillämpning av avtalslagen, och bedömning av den arbetssökandes upplysningsplikt 

färgats av arbetsrättsliga principer. Att upplysningsplikten för den arbetssökande på 

så sätt härrör från principer hämtade från två mycket olika rättsområden komplicerar 

bedömningen av upplysningspliktens omfattning och bedömningen av när 

försummelse av upplysningsplikten ska leda till att anställningsavtalet 

ogiltigförklaras.  

 

 

1.2 Problemformulering 
 

* Hur har den arbetssökandes upplysningsplikt utformats, i rätt och i 

rättstillämpningen, inom civilrätten och arbetsrätten? 

 

* Är den upplysningsplikt som åligger den arbetssökande väl avvägd i förhållande 

till allmänna avtalsrättsliga principer och arbetsrättsliga principer om skydd för den 

arbetssökande? 

 

 

1.3 Syfte 
 

Syftet med uppsatsen är att beskriva den upplysningsplikt som åligger den 

arbetssökande vid slutande av anställningsavtal. Vidare har jag för avsikt att 

undersöka vilka intressen som vägts in vid utformningen av upplysningsplikten och 

att analysera om rättstillämpningens upplysningsplikt är väl avvägd i förhållande till 

de många principer som styr vår syn på slutandet av anställningsavtal. 

 
 

1.4 Metod 
 

Metoden som används i uppsatsen är den rättsdogmatiska metoden som utgår ifrån 

lagtext, praxis och doktrin för att beskriva gällande rätt angående den arbetssökandes 

upplysningsplikt. Därefter analyseras om gällande rätt, och dess tillämpning, 
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stämmer överens med de grundläggande principerna inom allmän avtalsrätt och 

arbetsrätt, och om tillämpningen är lämplig utifrån dessa grundsatser. 

 

 

1.5 Avgränsningar 
 

Endast avtalslagens ogiltighetsregler i 3 kap. avtalslagen kommer att behandlas i 

uppsatsen.  Avtalslagens formella regler om slutande av avtal och ogiltighet till följd 

av försummelse av dessa lämnas utanför diskussionen. Inom arbetsrätten kommer 

endast den individuella sidan att studeras, och kollektiva arbetsrättsliga regler 

kommer inte att beröras mer än marginellt, då de inte har någon större betydelse för 

bedömningen av den arbetssökandes upplysningsplikt. 

 

 

1.6 Disposition 
 

Den arbetssökandes upplysningsplikt har sin grund i två olika rättsområden, 

avtalsrätten och arbetsrätten. För att visa på hur den arbetssökandes upplysningsplikt 

växt fram i praxis och på vilka grunder den är baserad, har jag valt att i kapitel 2 först 

gå igenom de avtalsrättsliga principer som ligger till grund för den allmänna 

upplysningsplikten, nämligen lojalitetsplikt och principen om culpa och dolus in 

contrahendo. Därefter går jag även igenom ogiltighetsreglerna i avtalslagens tredje 

kapitel, den avtalsrättsliga lagstiftning som dessa principer lett till. Det är dessa 

ogiltighetsregler som aktualiseras då tvist uppstår om den arbetssökandes 

upplysningsplikt. I kapitel 3 gås de grundläggande arbetsrättsliga reglerna angående 

anställningsavtalet igenom, för att belysa anställningsavtalets särart. I kapitel 4 

presenteras först den allmänna upplysningsplikten och sedan den upplysningsplikt 

som ålagts den arbetssökande vid slutande av anställningsavtal. I slutet av kapitel 4 

och i kapitel 5 diskuteras arbetsdomstolens bedömning av den arbetssökandes 

upplysningsplikt. Kapitel 6 innehåller sammanfattande slutsatser. 
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2 Avtalsrätten 
 

Först ges här en introduktion till avtalsrätten, främst de avtalsrättsliga principer som 

styr synen på avtalsslutande och avtalslagens regler om avtals giltighet. Detta för att 

underlätta för läsaren att följa den senare diskussionen kring hävning av 

anställningsavtal och upplysningsplikten.  

 

Huvudregeln inom avtalsrätten är regeln om att avtal ska hållas, pacta sunt servanda. 

Men lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens 

område (avtalslagen) innehåller i dess tredje kapitel frånsteg från denna princip, då 

följandet av den skulle leda till obilligt resultat för någon av avtalsparterna. Det vill 

säga att avtalsprestationerna skulle hamna i sådan obalans att någon av parterna 

skulle nå offergränsen, den gräns för vad avtalet kan få kosta parten.3 De 

ogiltighetsregler som är intressanta för frågan om den arbetssökandes 

upplysningsplikt är svekregeln i avtalslagens 30 § samt generalklausulerna om avtal 

som strider mot tro och heder (33 §) och oskäliga avtalsvillkor (36 §). Dessutom 

presenteras den avtalsrättsliga förutsättningsläran som också haft betydelse för 

bedömningen av den arbetssökandes upplysningsplikt. 

 

 

2.1 Avtalsrättsliga principer för avtalsslutande och avtals 
giltighet  
 

Avtalet är en juridisk konstruktion som ålägger avtalsparterna förpliktelser och ger 

dem rättigheter. Avtalet är också en form för och ett medel för frivillig samverkan 

mellan parter.4 Samhället har ett intresse av att avtal sluts, omsättningsintresset, och 

ett intresse av att avtal som sluts baseras på parternas vetskap om alla omständigheter 

som påverkar avtalet.5 Trots att avtalet är ett medel att nå ett gemensamt mål, strävar 

                                                 
3 Dotevall, Ekvivalensprincipen och jämkning av långvariga avtal s. 456 
4 Taxell, Avtalsrättens normer s. 11 
5 Hultmark, Upplysningsplikt vid ingående av avtal s. 12 
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parterna i ett avtal av naturliga skäl efter att avtalet ska ge det resultat som är det 

bästa möjliga för parten, så kallad partsegoism.6  

Avtalsrätten har som teoretisk utgångspunkt att alla avtalsparter har 

förmåga att bevaka sina egna intressen (equal bargaining power), och att utnyttja ett 

förhandlingsläge till sin fördel.7 Grundtanken är också att utrymme för 

affärsskicklighet, och utnyttjande av ett kunskapsövertag, ska vara möjligt då två 

parter sluter avtal med varandra.8 Varje avtal innebär därmed ett risktagande i och 

med att den andra parten i avtalet kanske på ett bättre sätt lyckats tillgodose sina 

intressen genom en bättre kunskap om avtalets konsekvenser, en mer riktig 

riskbedömning och bedömning av avtalets ekonomiska följder.9 Avtalsrätten 

behandlar alltså intressekonflikter mellan avtalsparter. Samhället har intresse av att 

avtalsmekanismen, som ekonomisk grund för samhället och den fria konkurrensen, 

fungerar.10 Avtalsrätten bygger därmed på en rad olika allmänna avtalsrättsliga 

principer för avtalsslutande, avtalstolkning och avtals giltighet.  

Lagstiftaren ser i första hand till samhällets och tredjemans intresse av 

att avtal ska hållas, men täcker också avtalsparternas behov att medel för att kunna 

bevaka sina intressen enligt avtalet, särskilt svagares parters behov av att inte deras 

underlägsna ställning utnyttjas av en starkare part.11 Avtalsrätten innehåller därför ett 

antal regler och principer som ska underlätta vid intressekonflikter mellan 

avtalsparter. Svagare parters behov av skydd för sina intressen vid avtalsskrivande 

tillgodoses genom konkreta lagbestämmelser som konsumentlagstiftningen och 

avtalslagens 36 § om oskäliga avtalsvillkor. I förarbetena till denna generalklausul 

anges att ett av syftena med denna är att stävja ett oskäligt utnyttjande av 

förhandlingsläge.12 Det ska finnas en möjlighet till bortfall av en avtalsförpliktelse 

när en uppfyllelse skulle innebära orimliga uppoffringar för en part eller ett orimligt 

resultat, antingen på så sätt att ändrade förutsättningar för fullgörande av avtalet 

berövar parten hela förtjänsten eller till och med innebär förlust, eller om en part inte 

skulle få någon fördel av prestationen enligt avtalet.13  

                                                 
6 Taxell, Avtalsrättens normer s. 11 
7 Ramberg, Allmän avtalsrätt s. 251 
8 Hultmark, Upplysningsplikt vid ingående av avtal s. 25 
9 Taxell, Avtalsrättens normer s. 12 
10 Taxell, A a s. 21 
11 Taxell, A a s. 23 
12 Prop. 1975/76:81 s. 125 
13 Ramberg, Allmän avtalsrätt s. 28 
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En intresseavvägning mellan avtalsparter främjas också genom 

allmänna avtalsrättsliga principer. Att avtal bygger på avtalsparternas vilja att genom 

avtalet samverka för ett gemensamt mål anses leda till att parterna ska vara lojala 

mot varandra, det vill säga att parterna till viss gräns anses skyldiga att även bevaka 

sin motparts rätt och intressen.14 Lojalitetsplikten är en allmän och vägledande 

princip som ålägger avtalsparter ett antal olika plikter, som informationsplikt, 

klargörandeplikt och upplysningsplikt. Upplysningsplikten gör att parterna genom att 

vara lojala med varandra, ger motparten en möjlighet till riskbedömning och 

bedömning av avtalets förtjänster och kostnader.  

 

 

2.2 Lojalitetsplikten  
 

Bland avtalsrättens grunddrag finns teorin om en lojalitetsplikt mellan två 

avtalsparter, som går ut på att möjliggöra och underlätta avtalets uppfyllelse.15 Som 

en grund för denna plikt kan ses att avtalet ska vara ett samarbete för att uppnå vissa 

ömsesidiga mål. Denna lojalitetsplikt anses särskilt framträdande vid varaktiga avtal 

som bygger på personliga förhållanden och där förtroendet för motparten är viktigt.  

 

Lojalitetsplikten finns inte stadgad i något generellt svenskt lagrum16, den finns dock 

uttryckt som en allmän princip om ”good faith” i internationella köplagen (CISG Art 

7.1), UNIDROIT Principles17 och PECL18. Lojalitetsplikten är en avtalsrättslig teori, 

den ska inte användas som rättsgrund i en avtalsrättslig tvist, utan ska snarare ses 

som ett stöd för tolkning av lagtext och avtal.19 De centrala plikterna i 

lojalitetsplikten är informations- och upplysningsplikt, klargörandeplikt, tillsynsplikt, 

vårdplikt, omsorgsplikt, tystnadsplikt och förbud mot konkurrerande verksamhet.20 

 Lojalitetsplikten ska främja att avtalsparter vid en intressekonflikt inte 

sätter sina egna intressen framför motpartens. Vid en konflikt mellan avtalsparterna 

                                                 
14 Taxell, Avtalsrättens normer s. 12 
15 Ramberg, Allmän avtalsrätt s. 39 
16 Det finns dock enskilda lagbestämmelser om lojalitetsplikt, se bl.a. 5 § lagen (1991:351) om 
handelsagenturer 
17 United Nation Commission on International Trade Law, Art. 1.7(1) 
18 Principles of European Contract Law Art. 1:201 
19 Ramberg, Allmän avtalsrätt s.40 
20 Nicander, Lojalitetsplikt före, under och efter avtalsförhållanden s. 32 
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ska istället en avvägning ske mellan parternas intressen.21 Graden av lojalitet som 

parterna har att visa varandra beror på vilken typ av avtal parterna ingått. Det vill 

säga parternas nytta av avtalet, deras förväntningar på motpartens prestation, 

parternas relation, de åtgärder parten vidtagit och kostnader parten ådragit sig i 

samband med avtalet och vilka risker som respektive part tagit ansvar för.22  

 En parts överlägsna eller underlägsna ställning kan inverka på graden 

av lojalitetsplikt. En överlägsen ställning kan utgöras av ett kunskapsövertag, större 

resurser för förhandling eller en ställning på marknaden som på annat sätt ger ena 

parten större möjligheter att påverka avtalets utformning. Detta kan ses som en 

bakgrund till avtalslagens 30 § om svek, svekregeln, genom vilken uppsåtligt 

utnyttjande av motpartens okunskap och underlägsna ställning kan leda till ogiltighet. 

 

 

2.2.1 Lojalitetsplikt vid avtalsslutande 
 

Lojalitetsplikten anses utsträckt till innan ett avtal skrivits. Det innebär att de 

blivande avtalsparterna redan under förhandling ska anses ha en lojalitetsplikt mot 

motparten. Parterna avser ju, med förhandlingar och slutande av avtal, att samverka 

mot ett gemensamt mål23  Det anses också att avtalsparter, redan i en förhandling, 

kan förvänta sig en viss lojalitet från motparten. Denna lojalitetsplikt utgörs av bland 

andra upplysningsplikten och klargörandeplikten. Upplysningsplikten redogörs för 

nedan i kapitel 4. Klargörandeplikten är en skyldighet att förklara den avtalade 

prestationen för motparten, genom till exempel specifikationer eller 

bruksanvisningar24, detta för att undvika ansvar för att ha utnyttjat motpartens 

okunskap enligt någon av avtalslagens ogiltighetsregler.  

 

 

 

 

                                                 
21 Taxell, Avtal och rättsskydd s. 81 
22 Nicander, Lojalitetsplikt före, under och efter avtalsförhållanden s. 35 
23 Se ovan stycke 2.1  
24 Ramberg, Allmän avtalsrätt s. 41 
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2.3 Klandervärt förfarande vid avtalsslutande 
 

Den avtalsrättsliga grundprincipen är alltså att avtalsparter får utnyttja ett 

kunskapsövertag på motpartens bekostnad. Lojalitetsplikten är ett undantag från 

denna princip.25 Att åsidosätta lojaliteten redan vid avtalsslutande är enligt 

avtalsrätten att anse som klandervärt, vilket uttrycks genom principen om dolus och 

culpa in contrahendo. Culpa in contrahendo är en sammanfattande beteckning på 

olika klandervärda förfaranden vid ingående av avtal.26 Dolus in contrahendo är de 

uppsåtliga förfaranden som kan anses klandervärda vid ingående av avtal. Dessa 

förfaranden får påföljder för avtalsparten enligt båda principer, culpa in contrahendo 

bland annat genom köprättsliga regler.27  

Avtalslagens tredje kapitel innehåller ogiltighetsregler som är uttryck 

för dolus in contrahendo. Principen om dolus in contrahendo innebär att en avtalspart 

har utsatts för oacceptabel påverkan, eller utnyttjats på ett otillbörligt sätt, i samband 

med avtalets ingående.28 Detta kommer till uttryck i avtalslagens tredje kapitel 28 – 

31 §§.  Dessa lagrum innehåller regler om ogiltighet för avtal som tillkommit genom 

tvång från motparten, svek från dennes sida eller avtal som kan betecknas som ocker. 

Ogiltighetsreglerna kompletteras med de två generalklausulerna tro och heder och 

oskäliga avtalsvillkor, som också tar sikte på omständigheterna vid avtalets ingående. 

Avtalslagen reglerar slutande av alla typer av avtal, därmed också slutande av 

anställningsavtal mellan en arbetsgivare och en arbetstagare. 

Klandervärda förfaranden vid slutande av avtalet är inte att anse som 

kontraktsbrott, eftersom kontraktsbrott är försummelse av någon av förpliktelserna 

enligt ett redan slutet avtal. Vid kontraktsbrott är påföljden hävning av avtalet. Culpa 

och dolus in contrahendo är istället grund för ogiltighetsförklaring, och påföljden är 

skadestånd eller i vissa fall jämkning respektive köprättsliga påföljder som 

prisnedsättning. Då ett avtal ogiltigförklaras ska redan fullgjorda prestationer återgå. 

 

 

                                                 
25 Hultmark, Upplysningsplikt vid ingående av avtal s. 25 
26 Rodhe, Obligationsrätt s. 737 
27 Se till exempel om upplysningsplikten i köplagen nedan i stycke 4.1.1 
28 Ramberg, Allmän avtalsrätt s. 90 
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2.4 Förutsättningsläran 
 

Förutsättningsläran är en avtalsrättslig teori som ska befria en avtalspart från ett avtal 

på grund av att parten vid avtalsslutande faktiskt utgått eller med fog kunnat utgå 

från vissa förhållanden som senare visat sig vara oriktiga. Det ska gälla en relevant 

förutsättning. Tillämpning av förutsättningsläran leder inte till att motparten åläggs 

någon förpliktelse till exempel skadestånd.29 Förutsättningsläran ligger mycket nära 

svekregeln och regeln om oskäliga avtalsvillkor. Om en avtalspart inser att motparten 

agerar under en felaktig förutsättning finns det ofta anledning att ogiltigförklara 

avtalet eftersom det skulle strida mot tro och heder eller vara oskäligt om avtalet 

skulle gälla.30 Förutsättningar (omständigheter före och i samband med avtalets 

ingående) beaktas även vid skälighetsbedömningen enligt 36 §.31 Därmed anses 

förutsättningsläran i doktrinen föråldrad och generalklausulerna anses ha ersatt den.32  

Även arbetsdomstolen har uttalat detta i AD 1986 nr 151. 

Förutsättningslärans grunder, det vill säga synbarhetsrekvisitet och relevanskriteriet 

återkommer dock både i generalklausulerna och i den allmänna avtalsrättsliga 

upplysningsplikten. I arbetsrättsliga tvister om giltigheten av anställningsavtal har 

läran dock ofta åberopats som tredje- eller fjärdehandsgrund för ogiltighet.33 

 

 

2.5 Generalklausulerna 
 

Principen om dolus in contrahendo har legat till grund för ogiltighetsreglerna i tredje 

kapitlet avtalslagen. Dessa regler är alltså uttryck för lojalitetsprincipen och det är 

genom denna lagstiftning som upplysningsplikt åläggs avtalsparter, vid äventyr av att 

försummad upplysningsplikt kan leda till ogiltigförklaring av avtalet. Avtalslagens 

generalklausuler innebär avsteg från den rättsliga principen att avtal ska hållas.34 33 § 

avtalslagen, regeln om tro och heder, är en ogiltighetsregel och ses som ett 

komplement till svekregeln i 30 § avtalslagen. Enligt 33 § ska ett avtal anses ogiltigt 

                                                 
29 Ramberg, Allmän avtalsrätt s. 163 
30 Ramberg, A a s. 233 
31 Ramberg, A a s. 160 
32 För en genomgång av doktrinen se Ramberg s. 165 f, se även prop. 1975/76:81 s 128 
33 Se bland andra AD 1986 nr 151 och AD 1997 nr 36 
34 Ramberg, Allmän avtalsrätt s. 144 
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om en part, med vetskap om de omständigheter som förelegat vid avtalslutet och med 

vetskap om att motparten grundat sitt beslut på dessa omständigheter, åberopar 

avtalet mot motparten och detta kan anses ohederligt. 33 § avtalslagen används idag 

alltmer sällan35 och tycks inte ha någon betydelse för upplysningsplikten vid slutande 

av anställningsavtal. Utgångspunkten för regeln om tro och heder är att den 

arbetssökande inte förfarit svikligt, och det är på grund av parternas ställning i 

anställningsavtalet inte troligt att en domstol skulle belasta en arbetstagares 

åberopande av ett anställningsavtal gentemot arbetsgivaren som ohederligt.36 

I generalklausulen om oskäliga avtalsvillkor, 36 §, görs en generell 

hänvisning till alla omständigheter och förhållanden, före, i samband med eller efter 

avtalets ingående, som kan påverka skäligheten i att ett avtalsvillkor ska anses giltigt 

på någon av avtalsparternas bekostnad.37 En omständighet i samband med avtalets 

ingående kan vara att en avtalspart försummat sin lojalitetsplikt eller 

upplysningsplikt. 36 § inriktar uppmärksamheten på enskilda avtalsvillkor, inte på 

avtalet som helhet.38 Ett oskäligt avtalsvillkor öppnar dock i första styckets sista 

mening möjligheten att även jämka avtalet i övrigt. I arbetsrättsliga tvister har 36 § 

avtalslagen främst använts som grund för att direkt häva/ogiltigförklara avtalet i dess 

helhet. I AD 1979 nr 152 ville en arbetsgivare bryta ett anställningsavtal som var 

slutet på fem år då det var oskäligt att avtalet skulle gälla efter det att arbetsgivaren 

gått i konkurs. Domstolen menade att arbetsgivaren fick ta konkursrisken i beräkning 

då han ingick anställningsavtalet och avslog talan.  

Generalklausulerna 33 och 36 §§ avtalslagen åberopas ofta av 

arbetsgivare som en sista grund för ogiltigförklaring av anställningsavtal på grund av 

att den arbetssökande försummat sin upplysningsplikt i anställningsförfarandet. AD 

har dock aldrig prövat att ogiltigförklara ett anställningsavtal på grund av oskälighet 

kopplad till den arbetssökandes upplysningsplikt vid avtalslutet,39 eller på grund av 

att det skulle strida mot tro och heder att binda arbetsgivaren vid avtalet. Jag har trots 

det tagit upp generalklausulerna här för att öka förståelsen i diskussionen.  

 

 
                                                 
35 Ramberg, A a s. 146 
36 Iseskog, Ogiltiga anställningsavtal s. 41 
37 Ramberg A a s. 148 
38 Ramberg A a s. 148  
39 För rättsfall inom arbetsrätten där 36 § avtalslagen har prövats se AD 1987 nr 148, AD 1986 nr 151 
och AD 1979 nr 152 
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2.5.1 Underlägsen ställning 
 

I 36 § andra stycke stipuleras att särskild hänsyn ska tas till part i underlägsen 

ställning vid bedömning av avtalsvillkors skälighet, och rättspraxis visar att 

paragrafen främst kommit till användning just i avtal där ena parten haft en sådan 

underlägsen ställning.40 Typexemplet på en avtalspart som ofta har en svagare 

ställning än motparten vid avtalsskrivande är en konsument som skriver avtal med en 

näringsidkare. En underlägsen ställning kan utgöras av att motparten på grund av 

ställning och resurser har större möjligheter att utforma avtalsvillkoren till sin fördel. 

En part kan också vara i underlägsen ställning på grund av ett större behov av att 

avtalet skrivs eller bristande sakkunskap angående ett avtalvillkors konsekvenser.  

En underlägsen ställning behöver dock inte automatiskt leda till att 

avtalsvillkoret jämkas. Avtalsvillkor som stämmer väl överens med sedvanliga och 

välgrundade normer bör enligt HD inte jämkas enbart på grund av underlägsen 

ställning.41 Avtalsrätten har som teoretisk utgångspunkt att alla parter har förmåga att 

tillgodose sina egna intressen (equal bargaining power).42 En svagare part skyddas 

dock genom olika avtalsrättsliga regler, som hänsyn till underlägsens ställning vid 

oskälighetsbedömning och krav på upplysningsplikt och klargörandeplikt. 

Avtalsparter som generellt sett anses som underlägsen part i förhållande 

till sin motpart skyddas även genom speciallagstiftning, som exempelvis 

konsumentskyddslagstiftningen och anställningsskyddslagen. Anställningsskydds-

lagens regler presenteras i kapitel 3. Relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare, 

respektive relationen mellan en rekryterande arbetsgivare och arbetssökande 

diskuteras även i kapitel 3.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
40 Ramberg, Allmän avtalsrätt s. 152 
41 Ramberg, A a s. 262 angående rättsfallet NJA 1979 s. 483 
42 Ramberg, A a s. 251 



 

 

18

2.6 Svekregeln 30 § avtalslagen 
 

Den ogiltighetsregel som har störst betydelse för avtalsparternas upplysningsplikt är 

svekregeln. Svikligt förfarande är när en avtalspart avsiktligt vilseleder motparten 

genom oriktiga uppgifter om fakta eller genom förtigande av fakta. Enligt 

förarbetena ska ordet sviklig motsvara ett handlande ”mot bättre vetande”.43  

Svekets första rekvisit är att en part uttalat en lögn som objektivt sett 

har haft betydelse för avtalets utformning eller för motpartens avtalsvilja.44 Även 

förtigande av uppgift, då det måste anses ha ålegat avtalsparten att upplysa motparten 

om uppgiften, anses som svikligt förfarande. Motiven till avtalslagen visar på att det 

oftare är att anse som svikligt förfarande då oriktig uppgift lämnats till motparten än 

då uppgift förtigits.45  Förtigande av uppgifter leder dock till samma resultat, 

eftersom motparten i och med förtigandet saknar kännedom om uppgifterna vid sin 

bedömning av avtalets för- och nackdelar. Det är denna syn på förtigande av uppgift 

som leder till att avtalsparter anses ha en automatisk upplysningsplikt gentemot 

varandra, en plikt att upplysa motparten om uppgifter trots att dessa inte varit 

föremål för diskussion mellan parterna.46 

Det andra rekvisitet för att svikligt förfarande ska föreligga är uppsåt, 

vilket innebär att avtalsparten måste ha insett att uppgiften var oriktig, och att 

motparten inte kände till det riktiga förhållandet. Det räcker alltså inte att 

avtalsparten kände till eller bort känna till att uppgiften var felaktig. Avsikten med 

den oriktiga uppgiften, eller förtigandet av en uppgift, ska vara att åstadkomma 

avtalsvilja hos motparten.47 Svek är alltså ett förfarande som ingår i begreppet dolus 

in contrahendo.  

Det tredje rekvisitet är kausalitet, den oriktiga uppgiften eller 

förtigandet av uppgiften måste ha påverkat motpartens beslut att ingå avtalet eller att 

godta visst avtalsvillkor. Saknas detta samband anses inte avtalspartens lögn eller 

förtigande vara svikligt förfarande. Vid svek gäller en delad bevisbörda, vilket 

innebär att motparten har att bevisa en lögn eller ett förtigande på avtalspartens sida, 

och avtalsparten har att bevisa att lögnen eller förtigandet inte påverkat motpartens 

                                                 
43 Adlercreutz, Avtalsrätt 1 s. 254 
44 Iseskog, uppsägning s. 40 
45 Adlercreutz, Avtalsrätt 1 s. 254 
46 Hultmark, Upplysningsplikt vid ingående av avtal s. 20 
47 Adlercreutz, Avtalsrätt 1 s. 254 
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beslut eller varit väsentlig för motparten.48 Enligt lagmotiven ska avtalslagens 

svekregel tillämpas restriktivt bland annat på grund av bevissvårigheter.49  

I praxis har svekregeln kommit att användas främst i tvister där man 

kan hävda att en part har en extra stark upplysningsplikt som till exempel vid 

försäkringsavtal.50 Svekregeln ska särskiljas från regeln om ocker i 31 §, där 

avtalspart utnyttjat annans trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroendeställning. För 

att svek ska föreligga enligt 30 § avtalslagen krävs inte, det för det närliggande 

bedrägeribrottet viktiga rekvisitet, vinning för avtalsparten och skada för motparten. 

Det räcker med att avtalet för motparten blivit mer ofördelaktigt än om uppgiften 

varit känd för motparten, eller att avtalets innebörd var byggt på förutsättningar som i 

och med uppgiften ändrats.51 Påföljden är enligt svekregeln att rättshandlingen inte är 

giltig mot motparten, och avtalet förklaras ogiltigt. 

Vad svekregeln lutar sig på är alltså att avtalsparten vid ingående av 

avtal ska anses ha en upplysningsplikt angående vissa uppgifter som kan vara 

relevanta för motparten. Det är alltså i svekregeln som upplysningsplikten framträder 

som tydligast. I och med att förtigande av en uppgift anses vara svikligt förfarande är 

upplysningsplikten indirekt lagreglerad, inte bara en del av teorin om en 

lojalitetsplikt mellan två blivande avtalsparter. 

 

 

2.7 Hävning av avtal 
 

Ogiltighetsförklaring av ett avtal på grund av omständigheterna vid avtalsslutet, ska 

skiljas från hävning, som är ett sätt att avsluta ett redan slutet, giltigt avtal. Denna 

distinktion är viktig att uppmärksamma redan här. Vad gäller anställningsavtal 

motsvaras hävning av uppsägning respektive avsked, vilket omges av skyddande 

regler för arbetstagaren. Jag går här igenom de allmänna avtalsrättsliga reglerna om 

hävning av avtal. De arbetsrättsliga reglerna om uppsägning och avsked redogörs för 

i kapitel 3. 

 

                                                 
48 Malmberg, Arbetssökandes upplysningsplikt s. 644 
49 Ramberg, Allmän avtalsrätt s. 96 
50 Se RH 1994:123 och Bengtsson, Försäkringsrätt angående försäkringstagares upplysningsplikt 
51 Adlercreutz, Avtalsrätt 1 s. 255 
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Vid avtalsbrott från motpartens sida, mot ett giltigt avtal, har avtalsparten antingen 

att kräva fullgörelse eller att häva avtalet.52 Rätt till hävning av avtalet föreligger 

både om avtalsbrottet gäller motpartens huvudförpliktelse eller någon 

biförpliktelse.53 Avtalsbrott är alltså den rättsliga grunden för hävning. Då ett avtal 

hävs bortfaller parternas skyldigheter enligt avtalet och de prestationer som redan 

fullgjorts ska återgå.54 Dessutom kan avtalspart grunda ett ersättningskrav på 

avtalsbrottet och hävningen.55 Ett rekvisit för att en avtalspart ska ha rätt att häva 

avtalet är väsentlighetsregeln. Avtalsbrottet ska vara väsentligt i det att avtalsbrottets 

faktiska verkningar medför förlust, olägenhet eller men för avtalsparten.56 Samtidigt 

ska en avvägning ske mellan avtalsparternas intressen, och hänsyn ska även tas till 

om tredjeman påverkas av att avtalet hävs.57  

 I praxis har hävning grundats inte bara på avtalsbrott i 

kontraktsförhållanden, utan också på omständigheter som rör avtalets tillkomst, alltså 

med culpa (dolus) in contrahendo som grund för hävning.58 Detta är ett gränsområde 

mellan ogiltighet och avtalsbrott, och rättsgrunderna varierar mellan avtalslagens 

tredje kapitel och felregler i specialreglering som köprätten.59  

 

 

2.8 Sammanfattning  
 

Den avtalsrättsliga principen om lojalitet mellan avtalsparter har lett till en 

upplysningsplikt parterna emellan, med syfte att ge båda parter en möjlighet att göra 

en riskbedömning av avtalet. Denna upplysningsplikt har blivit indirekt lagstadgad 

genom 30 § avtalslagen, vilken innebär att ett förtigande av en uppgift vid avtalsslut 

leder till att avtalet inte ska anses giltigt och belasta motparten med förpliktelser. 

Vilseledande av motparten genom försummad upplysningsplikt är alltså ett 

klandervärt förfarande som kan leda till ogiltighetsförklaring av avtalet. Eftersom 

avtalslagens regler även gäller för slutande av anställningsavtal, så anses en 

                                                 
52 Taxell, Avtal och rättsskydd s. 201 
53 Taxell, A a s. 205 
54 Taxell, A a s. 202 
55 Taxell, A a s. 202 
56 Taxell, Avtal och rättsskydd s. 214 
57 Taxell, A a s. 217 
58 Taxell, A a s. 207 
59 Taxell, A a s. 208 
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rekryterande arbetsgivare och en arbetssökande ha upplysningsplikt gentemot 

varandra. Hur denna upplysningsplikt ser ut redogörs för i kapitel 4, men först ska 

grunderna för arbetsrätten, anställningsavtalet och dess parter gås igenom. 
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3 Arbetsrätten 
 

I detta avsnitt ges en introduktion till de arbetsrättsliga regler som är viktiga för 

förståelsen av anställningsavtalet som avtal och dess parter. Som nämnts ovan är det 

allmänna avtalsregler som styr slutande av anställningsavtalet, men innehållet och 

avslutande av anställningsförhållandet regleras däremot av arbetsrättsliga regler. För 

att förstå hur den arbetssökandes upplysningsplikt ser ut, i förhållande till andra 

avtalsparters upplysningsplikt, är det viktigt att grunderna för arbetsrätten gås 

igenom innan jag går in på upplysningsplikten i kapitel 4. 

 

 

3.1 Anställningsförhållandets särart  
 

3.1.1 Anställningsavtalet  
 

Anställningsavtalet är ett individuellt avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. 

På grund av denna individuella karaktär regleras slutande av anställningsavtal av 

avtalslagen.60 Den arbetsrättsliga anställningsskyddslagen gäller bara för giltiga 

avtal,61 och innehåller regler för när en arbetsgivare kan frigöra sig från ett ingånget, 

giltigt anställningsavtal. Anställningsskyddslagen är en tvingande skyddslagstiftning 

som i huvudsak är inriktad på att skydda arbetstagaren. Lagen tar därmed bara upp de 

aspekter där arbetstagaren kan anses behöva ett extra skydd, genom att reglera 

formen för anställningen och upphörande av densamma.62 Anställningsskyddslagen 

reglerar också med tvingande regler avtalsinnehållet, till exempel avtalstidens 

indelning i tillsvidareavtal och tidsbegränsade avtal.63  

Dessa två lagstiftningar reglerar alltså olika aspekter av 

anställningsavtalet. Gränsen mellan de två lagstiftningarna regleras inte i lagtext 

vilket har inneburit osäkerhet om lagvalet vid gränsfall.64 Avtalslagens tillämpning 

                                                 
60 SOU 1973:7 s. 178, prop. 1973:129 s. 239, prop. 1975/76:105 Bil 1 s. 331, SOU 1993:32 s. 410 
61 SOU 1993:32 Ny anställningsskyddslag s. 406, Iseskog, uppsägning av personliga skäl s. 42 
62 SOU 1993:32, s. 372 
63 SOU 1993:32 s. 403 
64 SOU 1993:32 s. 404 
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på anställningsavtal innebär att de allmänna avtalsrättsliga reglerna om avtals 

ogiltighet på grund av till exempel svek även gäller för anställningsavtal. Att 

avtalslagen reglerar slutande av anställningsavtal innebär även att det inte finns några 

särskilda formkrav för anställningsavtal, avtalet kan vara skriftligt, muntligt eller 

uppkomma genom konkludent handlande. Tvingande regler i 

anställningsskyddslagens 6 a § ålägger dock arbetsgivaren att skriftligen informera 

arbetstagaren om de villkor som gäller för anställningen.65  

Anställningsskyddslagen är tvingande och arbetstagaren kan därmed 

inte vid slutande av anställningsavtal avstå från anställningsskyddet.66 I 

anställningsskyddslagen anges dock fyra olika arbetstagarkategorier som är 

undantagna från lagens skyddsregler.67 För offentliga anställningar gäller också lag 

(1994:260) om offentlig anställning, tillämplig på arbetstagare hos riksdag och 

regering samt de myndigheter som är underställda riksdag och regering. För offentlig 

anställning gäller att arbetsgivarens beslut att anställa alltid kan överklagas.68  

Anställningsavtalet är alltså ett civilrättsligt avtal som samtidigt 

aktualiserar en rad tvingande arbetsrättsliga skyddsregler, bland andra tvingande 

minimiregler. Inget hindrar parterna i ett anställningsavtal att avtala om de 

dispositiva delarna eller om större förmåner för arbetstagaren än vad minimireglerna 

säger.69 Ett anställningsavtal som i någon del strider mot någon tvingande regel till 

skydd för arbetstagaren blir däremot ogiltigt i denna del.70 De rättigheter och 

skyldigheter som uppstår i anställningsförhållandet är alltså till stor del grundade på 

det enskilda avtalet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Tvingande arbetsrättslig 

lagstiftning och kollektivavtal från den kollektiva sidan av arbetsrätten kan påverka 

det enskilda anställningsavtalet.71 Kollektivavtal är också ofta bestämmande för hur 

innehållet i ett enskilt anställningsavtal tolkas.   

En anställning kan upphöra genom arbetsgivarens uppsägning eller 

avskedande av arbetstagaren eller arbetstagarens egen uppsägning av 

anställningsavtalet. En anställning kan också alltid upphöra genom att arbetstagare 

                                                 
65 Schmidt, Löntagarrätt s. 162 
66 Iseskog, uppsägning av personliga skäl s. 43  
67 LAS 1 § de fyra kategorierna är; arbetstagare som har företagsledande funktion, arbetstagare som 
ingår i arbetsgivarens familj, arbetstagare anställd för arbete i arbetsgivarens hushåll och arbetstagare 
anställda med särskilt anställningsstöd eller i skyddat arbete.  
68 Glavå, Arbetsrätt s. 191 
69 Iseskog, Arbetsgivarrollen s. 19 
70 Iseskog, A a s. 46 
71 Svensäter, Anställning och upphovsrätt s. 29 
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och arbetsgivare överenskommer i ett civilrättsligt avtal om att anställningen ska 

upphöra.72 Allmänna avtalsrättsliga regler är tillämpliga på en sådan 

överenskommelse, exempelvis vad gäller ogiltigförklaring av överenskommelsen.73 

För det fallet att arbetsgivaren är den som vill avsluta avtalsförhållandet stipulerar 

arbetsrätten ett antal tvingande regler som ska skydda arbetstagaren i egenskap av 

svagare part. Dessa regler kommer jag att gå igenom nedan i stycke 3.4.  

 

 

3.1.2 Anställningsavtalets förpliktelser 
 

Arbetsgivarens huvudförpliktelse enligt anställningsavtalet är att utge lön och andra 

anställningsförmåner. Biförpliktelser på arbetsgivarens sida är att stå för 

semesterlöner, god arbetsmiljö74 och utövande av arbetsledning.75 Arbetstagarens 

huvudförpliktelse är att utföra arbete, en arbetsskyldighet, närmare bestämt att finnas 

till hands för efter hand uppkommande arbetsuppgifter.76 Arbetsskyldigheten 

bestäms både utifrån det enskilda anställningsavtalet och utifrån det för parterna 

gällande kollektivavtalet.77 Därmed ska arbetsskyldigheten inte ingående behandlas 

här, utan bara några punkter som är viktiga för anställningsförhållandet tas upp. 

Arbetstagarens arbetsskyldighet är normalt personlig och arbetstagaren har inte rätt 

att sätta någon annan i sitt ställe.78 Arbetsuppgifterna som arbetstagaren utför ska 

anses utförda för arbetsgivarens räkning.79  

Arbetstagaren åtar sig i och med anställningsavtalet också ett antal 

biförpliktelser. Lojalitetsplikten kan ses som en av arbetstagarens biförpliktelser.80 

Andra biförpliktelser som arbetstagaren, ibland underförstått, åtar sig i samband med 

anställningsavtalet är att följa ordningsregler (som till exempel att passa arbetstider), 

följa säkerhetsföreskrifter och använda eventuell skyddsutrustning.81 Om 

arbetstagaren inte fullgör sitt arbete, huvudförpliktelsen, eller ignorerar någon av 

                                                 
72 SOU 1993:32 s. 369 och 409 
73 SOU 1993:32 s. 369, se även AD 1984 nr 102 och AD 1988 nr 80 
74 Arbetsmiljölagen (1977:1160) reglerar denna arbetsgivarens skyldighet 
75 Svensäter, Anställning och upphovsrätt s. 26 och Iseskog, Arbetsgivarrollen s. 13 
76 SOU 1993:32 s. 229, Glavå, Arbetsrätt s. 375. Se även Malmberg, Anställningsavtalet s. 249 
77 Svensäter, Anställning och upphovsrätt s. 53 
78 Adlercreutz, Svensk arbetsrätt s. 30 och Svensäter, A a s. 41 
79 Svensäter, A a s. 44 
80 Svensäter (s. 26) och Schmidt (s. 198) kallar lojalitetsplikten för en biförpliktelse 
81 Iseskog, uppsägning av personliga skäl s. 63 
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biförpliktelserna innebär detta ett avtalsbrott. Ett avtalsbrott mot anställningsavtalet 

kan för arbetstagaren innebära uppsägning eller avsked.  

 

 

3.2 Parternas ställning 
 
 

3.2.1 Arbetstagarens ställning 
 

3.2.1.1 Arbetstagarens lojalitet 
 

I svensk rätt finns inte någon generell lagstiftning angående arbetstagarens 

lojalitetsplikt.82 Lojalitetsplikten är ett samlingsbegrepp för en rad regler som 

begränsar arbetstagarens rättigheter. I arbetstagarens lojalitetsplikt ingår bland andra 

tystnadsplikt, informationsplikt, förbud mot att driva konkurrerande verksamhet, ett 

förbud mot att ha bisysslor och begränsningar i kritikrätten.83 Lojalitetsplikten kan 

delas upp i en affärsmässig lojalitet, vilken bland annat innefattar icke-konkurrens 

och ett förbud mot att ha bisysslor som inkräktar på arbetsinsatsen, och en social 

lojalitet som innefattar begränsning i kritikrätten och förbud mot att utnyttja 

företagshemligheter.84 Lojalitetsplikten kan för arbetstagaren, precis som för alla 

slags avtalsparter, anses utsträcka sig både före avtalslutet, under avtalstiden och 

efter avtalstiden. Efter anställningens upphörande kan arbetstagarens lojalitetsplikt 

anses ligga till grund för regleringen om företagshemligheter85 och 

konkurrensklausuler.86  

Lojalitetsplikten kan sägas ålägga en arbetstagare en skyldighet att sätta 

arbetsgivarens intresse framför sitt eget, och att undvika lägen där dessa intressen 

kan komma att kollidera.87 Anställningen grundar på så sätt biförpliktelser som går 

längre än vad som kan sägas gälla generellt i kontraktsförhållanden. Generellt leder 

lojalitetsplikten i kontraktsförhållanden till att en avvägning ska ske mellan parternas 
                                                 
82 Svensäter, Anställning och upphovsrätt s. 110 
83 Glavå, Arbetsrätt s. 381 
84 Iseskog, Att vara anställd s. 66 
85 Lag (1990:409) om skydd för företagshemligheter 
86 Lunning, Anställningsskydd, kommentar till anställningsskyddslagen s. 306 
87 AD 1993 nr 18, se även kommentar i Schmidt, Löntagarrätt s 257 
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intressen vid en intressekonflikt. (Se ovan stycke 2.2.1) Genom lojalitetsåtagandet 

kan arbetstagaren även sägas ha åtagit sig att inte begå brott mot arbetsgivaren.88 

Även brottslighet som utövas på arbetstagarens fritid kan ses som att arbetstagaren 

agerar illojalt mot arbetsgivaren, beroende på om arbetet innebär ett 

förtroendeförhållande mellan arbetstagare och arbetsgivare.89 Brott mot lojaliteten 

kan ensamt anses utgöra avtalsbrott och leda till både uppsägning och avskedande.90 

 

 

3.2.1.2 Förtroendeförhållande 
 

Att lojalitetsplikten är större vid anställningsavtal än vid andra kontraktsförhållanden 

kan förklaras med att anställningsavtal bygger på ett starkt förtroendeförhållande 

mellan arbetsgivaren och dennes arbetstagare. Anställningsskyddslagens reglering av 

formerna för anställning syftar till att forma kontraktsförhållanden av varaktig natur. 

Anställningen är typiskt sett en tillsvidareanställning som är ämnad att vara under 

lång tid. I arbetstagarebegreppet ingår, i motsats till en självständig uppdragstagare, 

att arbetsgivaren tillhandahåller redskap för arbetet, vilket förutsätter att 

arbetsgivaren kan hysa förtroende för att arbetstagaren följer skyddsbestämmelser 

och använder redskapen på ett förtroendefullt sätt.91 Arbetsgivaren måste även kunna 

ha förtroende för att anställda på riktigt sätt hanterar kassor och värdehandlingar som 

tillhör arbetsgivaren. Ytterligare ett uttryck för kravet på lojalitet från arbetstagarens 

sida i ett anställningsförhållande är brottsbalkens straffbeläggning av trolöshet mot 

huvudman i BrB 10:5 §.92  

 

 

 

 

 

                                                 
88 Iseskog, Uppsägning av personliga skäl s. 68 
89 Iseskog, A a s. 68 
90 För rättsfall se Lunning, Anställningsskydd, kommentar till anställningsskyddslagen s. 307 
91 Iseskog, Uppsägning av personliga skäl s. 174 
92 Lunning, Anställningsskydd s. 309, Svensäter, Anställning och upphovsrätt, s. 110 och SOU 
1983:52 Företagshemligheter 
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3.2.2 Arbetsgivarens ställning  
 

Arbetsgivarebegreppet kan ses som en praktisk beteckning på en rad arbetsledande 

funktioner som utförs av en fysisk person eller av ett företags ledande organ.93 

Historiskt sett har den liberala kapitalismen lett till att man sett arbetsgivaren snarare 

som en ”arbetsköpare” som fritt kunnat bestämma över arbetstagare.94 Genom 

principen om avtalsfrihet såg man arbetsgivare och arbetstagare som likställda 

avtalsparter. Numer har skyddslagstiftning utjämnat denna maktställning, framförallt 

genom kollektiva regler om bland annat arbetstagarens medbestämmanderätt.95  

 

 

3.2.2.1 Arbetsgivarens ansvar 
 

Arbetsgivarens huvudförpliktelse enligt anställningsavtalet är, som ovan sagts, att 

utge lön och andra anställningsförmåner. Biförpliktelser på arbetsgivarens sida är att 

stå för semesterlöner, god arbetsmiljö96 och utövande av arbetsledning.97  När ett 

företag eller en fysisk person genom ett anställningsavtal blir arbetsgivare, medföljer 

med avtalet olika skyldigheter och ansvar. Rent avtalsrättsligt kan arbetsgivare ådra 

sig skadeståndsansvar gentemot sin avtalspart, arbetstagaren, genom att inte uppfylla 

huvudförpliktelsen eller någon av biförpliktelserna enligt avtalet. Arbetsgivaren har, 

som arbetsledare under straffrättsligt ansvar, att följa reglerna i bland andra 

arbetsmiljölagen98, anställningsskyddslagen och regler om ledighet99. Ansvaret enligt 

arbetsmiljölagen är straffrättsligt, medan brott mot anställningsskyddslagen och 

semesterlagen leder till skadeståndsansvar gentemot arbetstagaren.  

Försäkringsrättsligt är arbetsgivaren ansvarig för eventuella skador som 

drabbar den anställde, arbetsskador.  Arbetsgivare åläggs också genom 

principalansvaret försäkringsrättsligt ansvar för skador som arbetstagare kan orsaka 

vid utövandet av arbetet. Motiveringen till principalansvaret är att arbetsgivaren är 

den som har kontroll över verksamheten och därmed är den som har möjlighet att 

                                                 
93 Adlercreutz, Svensk arbetsrätt s. 145 
94 Adlercreutz, A a s. 145 
95 Adlercreutz, A a s. 148 
96 Arbetsmiljölagen (1977:1160) reglerar denna arbetsgivarens skyldighet 
97 Svensäter, Anställning och upphovsrätt s. 26 och Iseskog, Arbetsgivarrollen s. 13 
98 Arbetsmiljölag (1977:1160) 
99 Semesterlag (1977:480) och Lag (1998:209) om rätt till ledighet av trängande familjeskäl, m.fl. 
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utforma arbetet så att skador undviks.100 Arbetsgivaren är även ansvarig för att 

sociala avgifter för arbetstagarens räkning och arbetsgivaravgifter åläggs till staten. 

 

 

3.2.2.2 Arbetsgivarens lojalitet 
 

När man talar om lojalitet i anställningsförhållanden, talar man främst om en 

lojalitetsplikt från arbetstagarens sida. Arbetsgivaren har inte i samma omfattning en 

lojalitetsplikt mot sin arbetstagare.101 Arbetsgivaren får dock inte sköta sin 

arbetsledning i strid mot god sed på arbetsmarknaden.102 De många skyddsregler som 

omgärdar en arbetsgivares möjligheter att skilja en arbetstagare från dennes tjänst, 

påtvingar dock arbetsgivaren en viss lojalitet mot sin arbetstagare.103 

Anställningsskyddslagens regler om omplaceringsskyldighet104, 

förhandlingsskyldighet105 och varsel106 inför uppsägning/avsked kan sägas vara 

uttryck för att lojalitet inte bara ska åläggas arbetstagaren. Arbetsgivarens 

lojalitetsplikt ingår så att säga i begreppet saklig grund.107 

Även arbetsgivaren har en viss upplysningsplikt. Arbetsgivaren är 

enligt anställningsskyddslagen skyldig att, inom en månad, skriftligen informera 

arbetstagaren om anställningsvillkoren.108 

 

 

 

 

 

                                                 
100 Bengtsson, Försäkringsrätt s. 104 
101 Nicander, Lojalitetsplikt före, under och efter avtalsförhållanden s.39, Iseskog, Arbetsgivarrollen s. 
13 
102 Iseskog, Att vara anställd s. 64 och AD 1983 nr 46 
103 Malmberg s. 356 och prop. 1973:129 s. 122 
104 LAS 7 § 2 st. 
105 LAS 29 § 
106 LAS 30 § 
107 Malmberg, Anställningsavtalet – om anställningsavtalets individuella reglering s. 356 
108 Lunning, Anställningsskydd, kommentar till anställningsskyddslagen s. 233 
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3.3 Parternas ställning vid förhandling om 
anställningsavtal  
 

Som vi sett ovan i genomgången av avtalsrätten, kan parternas inbördes ställning 

komma att vägas in i bedömningen av avtalet. Part i underlägsen ställning skyddas av 

olika regler, till exempel 36 § avtalslagen. Inom arbetsrätten anses arbetstagaren 

alltid inneha en svagare ställning gentemot sin arbetsgivare. Därav arbetsrättens 

många skyddsregler, som framförallt framträder då arbetsgivaren vill avsluta 

anställningsförhållandet. Men redan vid förhandling om slutande av avtal anses den 

arbetssökande vara i en underlägsen ställning gentemot den rekryterande 

arbetsgivaren. Detta har lett till omfattande reglering av arbetsgivarens antagningsrätt 

och skydd för den arbetssökande mot diskriminering. 

 

 

3.3.1 Den arbetssökandes ställning  
 

En arbetssökande är en person som söker arbete under sådana omständigheter att han 

eller hon blir arbetstagare i civilrättslig mening om ansökan leder till att ett 

anställningsavtal träffas.109 Den arbetssökande har uppmärksammats av lagstiftaren 

såsom en underlägsen förhandlingspart i behov av skydd. Detta har på senare tid 

yttrat sig i tvingande lagstiftning om diskriminering och en undersökning om 

arbetssökandes integritet, där behovet av skydd för arbetssökande särskilt ingår.110 

Den arbetssökande skyddas genom begränsningar i den arbetsrättsliga principen om 

arbetsgivarens fria antagningsrätt. Dessa begränsningar består först och främst i 

regler om anställningsform och anställningstid.111 Det finns även regler om 

begränsning av arbetsgivarens rätt att fritt välja bland arbetssökande. Dessa regler är 

bland andra före detta arbetstagares rätt till återanställning112, diskrimineringslagarna 

och jämställdhetslagen. Diskrimineringsfrågan har varit mycket aktuell den senaste 

tiden och arbetssökande kan luta sig tillbaka på lagstiftning som skyddar mot 

                                                 
109 Lundén, Rekrytering, s. 43 
110 Dir. 1999:73 och tilläggsdirektiv 2001:5, SOU 2002:18 Personlig integritet i arbetslivet  
111 För mer information om dessa avtalsformer läs Glavå, Arbetsrätt kapitel 3 
112 LAS 25 § 
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diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, funktionshinder och sexuell 

läggning.113  

Jämställdhetslagen stipulerar att arbetsgivaren i princip är skyldig att 

anställa den arbetssökande som har de bästa sakliga förutsättningarna för arbetet utan 

hänsyn till kön.114 Arbetsgivaren ska även enligt jämställdhetslagen verka för att en 

ledig tjänst söks av både kvinnor och män.115 Jämställdhetslagen skyddar den 

arbetssökande under hela anställningsförfarandet och omfattar alltså arbetsgivarens 

mottagande av ansökningshandlingar, urval till intervjuer, kontakter som 

arbetsgivaren tar med tidigare arbetsgivare, lämplighetstester och andra åtgärder som 

arbetsgivaren vidtar under rekryteringsskedet.116 Brott mot jämställdhetslagen och 

diskrimineringslagarna innebär skadeståndsskyldighet för arbetsgivaren. 

I betänkandet SOU 2002:18, med förslag till en ny lag om skydd för 

integritet i arbetslivet, LIA, sägs att reglerna om bland annat hälsoundersökningar, 

drogtester, personlighetstester, inhämtande och förvaring av personuppgifter också 

bör tillämpas på arbetssökande.117 Denna lag syftar därmed till att skydda den 

arbetssökande, under anställningsförfarandet, mot förfaranden som kan anses vara 

integritetskränkande.118  

 

Vad gäller förhandlingspositioner anses den arbetssökande generellt inneha en 

underlägsen ställning gentemot den rekryterande arbetsgivaren. I ett rättsfall från 

arbetsdomstolen uttrycktes att det faktum att den arbetssökande var oorganiserad, 

inte medlem i något fackförbund, var indikator på att den arbetssökande var i 

underlägsen ställning.119 Lagstiftaren tycks däremot anse att den arbetssökande alltid, 

oavsett omständigheterna i det enskilda fallet, ska anses vara i en underlägsen 

ställning. Sigeman uttalar dock i en artikel att vissa arbetssökande, till exempel 

kvalificerade tjänstemän, kan ha mycket stark förhandlingsposition.120 Han anser att 

marknadskrafterna på arbetsmarknaden kan påverka den arbetssökandes 

förhandlingsposition både positivt och negativt.  

 
                                                 
113 Se SFS 1991:433, 1999:130, 1999:132 och 1999:133 
114 Jämställdhetslag (1991:433) 16 och 17 §§ 
115 jämställdhetslagen 8 § 
116 SOU 2002: 18 Integritet i arbetslivet s. 76, prop. 1999/2000:143 
117 SOU 2002:18 Integritet i arbetslivet s. 75 
118 SOU 2002:18 Integritet i arbetslivet s. 75 
119 AD 1982 nr 142 
120 Sigeman, 36 § och arbetsrätten s. 618 
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3.3.2 Den rekryterande arbetsgivarens ställning 
 

Den rekryterande arbetsgivarens ställning påverkas av alla de begränsningar i 

arbetsgivarens rätt att välja mellan olika arbetssökande. Begränsningarna i 

arbetsgivarens antagningsrätt och kraven på att arbetsgivaren ska följa 

diskriminerings- och jämställdhetslagstiftningen torde innebära att arbetsgivaren i 

anställningsförfarandet inte kan låta endast personliga faktorer påverka valet av 

arbetssökande. Arbetsgivaren har ansvar för att diskrimineringslagarna följs, även då 

rekryteringen sker genom ett rekryteringsföretag.121 På grund av skiftande 

konjunkturer på arbetsmarknaden, de risker som arbetsgivaren tar vid anställning av 

en ny arbetstagare och det ansvar som anställning innebär för en arbetsgivare, kan 

man fråga sig om arbetsgivaren i en rekryteringsprocess alltid är den starkare parten. 

Lagstiftaren har dock i och med den lagstiftning som skyddar den arbetssökande 

fastställt att så är fallet. 

 

 

3.3.3 Sammanfattning 
 

Som vi sett så regleras alltså anställningsavtalet i två olika rättsordningar, 

avtalsrätten och arbetsrätten. Slutande av anställningsavtal regleras av avtalsrättens 

allmänna regler, medan avslutande av anställningsförhållandet omgärdas av 

arbetsrättsliga regler som syftar till att skydda arbetstagaren, den svagare parten, då 

arbetsgivaren är den som vill avsluta avtalsförhållandet. Även lagar om 

diskriminering och jämställdhet har till syfte att skydda arbetstagaren, ett skydd som 

utsträckts till att även gälla den arbetssökande. 

 Relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare skiljer sig från många 

andra avtalsrelationer. Arbetstagarens förpliktelser mot arbetsgivaren enligt 

anställningsavtalet är många och långtgående. Lojalitetsplikten går, som ovan sagts, 

mycket långt. Arbetstagaren anses skyldig att sätta arbetsgivarens intressen framför 

sitt eget, och illojalt agerande kan leda till att arbetsgivaren har rätt att avsluta 

                                                 
121 Prop. 1999/2000:143 s. 46 
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anställningsförhållandet. Att arbetstagarens lojalitetsplikt är så omfattande kan bero 

på anställningsförhållandets särart av förtroendeförhållande och på grund av 

arbetsgivarens ansvar för den anställde. 

 Den arbetssökandes ställning gentemot arbetsgivaren har också varit 

föremål för lagstiftning. Dels genom att diskriminerings- och jämställdhetslagarna 

även omfattar ett skydd för den arbetssökande, och dels genom regleringen av 

arbetsgivarens antagningsrätt. Enligt lagstiftaren är den arbetssökande inte att 

jämställa med en lojal arbetstagare, men den arbetssökande anses inte vara en 

jämbördig avtalspart utan en underlägsen avtalspart i behov av skydd.122  

 

 

3.4 Arbetsrättslig grund för hävning av anställningsavtal  
 

Ovan har nämnts att avtalsbrott mot anställningsavtalet, genom att arbetstagaren inte 

fullföljer avtalet, kan leda till att arbetsgivaren har rätt att säga upp eller avskeda 

arbetstagaren. Uppsägning och avskedande av arbetstagaren motsvarar alltså den 

avtalsrättsliga hävningen av ett avtal. Även verksamhetsrelaterade orsaker, 

arbetsbrist, kan leda till uppsägningar, men detta lämnas utanför denna uppsats då 

sådana uppsägningar inte har sin grund i relationen mellan arbetsgivare och 

arbetstagare eller i arbetstagarens misskötsel.  

 

 

3.4.1 Uppsägning av personliga skäl 
 

En uppsägning av personliga skäl ska vara sakligt grundad123, vilket motsvarar 

väsentlighetsregeln vid hävning av avtal enligt allmänna avtalsrättsliga regler. 

Begreppet saklig grund preciseras inte i lagtexten, då uppsägningsfallen sinsemellan 

är olika och förhållandena på olika arbetsplatser varierar.124 Grunden för uppsägning 

är de åtaganden som arbetstagaren har gjort i anställningsavtalet.125  

                                                 
122 SOU 1993:32 s. 419 
123 LAS 7 § 
124 Prop. 1973:129 s. 119 
125 Iseskog, Personaljuridik s. 156 
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Uppsägning av personliga skäl kan antingen röra arbetstagarens 

förmåga att utföra arbetet eller arbetstagarens misskötsamhet eller annan 

olämplighet. Det råder ett principiellt förbud mot att säga upp en arbetstagare på 

grund av arbetstagarens ålder, sjukdom eller nedsatt arbetsförmåga.126 Praxis har 

dock medfört ett antal undantag från denna principiella regel.  

 

 

3.4.2 Bedömningen av saklig grund 
 

Vid prövning av om en uppsägning av personliga skäl är sakligt grundad använder 

sig domstolen av tre rekvisit.127 1) Uppsägningen ska bero på misskötsel från 

arbetstagarens sida. 2) Misskötseln ska ha skett medvetet, och 3) den ska ha inneburit 

skada för arbetsgivaren. Det första rekvisitet innebär att arbetstagaren ska ha 

misskött något av sina åtaganden enligt anställningsavtalet. Misskötseln ska ha skett 

avsiktligt, det vill säga att arbetstagaren aktivt ska ha misskött sina uppgifter.128  

Medvetenhetsrekvisitet innebär att arbetstagaren ska ha insikt om att 

han eller hon missköter sina uppgifter och vad konsekvenserna av denna misskötsel 

är. Här krävs alltså att arbetsgivaren själv tydligt tar avstånd från arbetstagarens 

misskötsel, tolerans från arbetsgivarens sida innebär att en uppsägning från dennes 

sida inte anses vara sakligt grundad.129 Det tredje rekvisitet innebär att arbetsgivaren 

på något sätt ska ha orsakats skada på grund av arbetstagarens misskötsel. Denna 

skada som drabbat arbetsgivaren behöver inte vara ekonomisk skada utan kan 

innebära att arbetsmoralen på arbetsplatsen sänkts genom arbetstagarens misskötsel 

eller att arbetsgivarens förtroende för arbetstagaren minskat.130 Samtliga dessa 

rekvisit ska vara uppfyllda för att saklig grund ska anses föreligga.131  

Förutom dessa tre rekvisit för saklig grund, finns fler faktorer som kan 

påverka om uppsägningen är godtagbar. Det finns ett krav på att uppsägningsskälen 

ska vara objektivt godtagbara, det vill säga att de uppgivna skälen måste vara 

                                                 
126 AD 1987 nr 164, Prop. 1973:129 s. 126 
127 Iseskog, Uppsägning av personliga skäl s. 97 
128 Iseskog, A a s 98, Då misskötseln inte skett aktivt, har arbetsgivaren omplaceringsskyldighet och 
uppsägningen är därmed inte sakligt grundad. 
129 Iseskog, A a s. 103 
130 Iseskog, A a s. 116 
131 Iseskog, A a s. 120 
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relevanta för anställningen.132 De angivna skälen ska inte bara ha betydelse för den 

uppsägande arbetsgivaren, utan ska kunna anses ha betydelse för den normale 

arbetsgivaren. Arbetsgivaren har också att iakttaga en preskriptionstid för 

uppsägning i och med att tvåmånadersregeln anger att arbetsgivaren inte får grunda 

uppsägningen enbart på omständigheter som arbetsgivaren känt till i mer än två 

månader innan underrättelse om uppsägning lämnats till arbetstagaren.133  

Det åligger också arbetsgivaren att först uppfylla sin 

omplaceringsskyldighet om det skäligen kan krävas.134 Omplacering kan skäligen 

krävas om arbetsgivaren har möjlighet att bereda arbetstagaren annat arbete 

(omplaceringsmöjlighet) och det kan antas att arbetstagarens misskötsel inte skulle 

ha förekommit om arbetstagaren haft andra arbetsuppgifter.135 Detta kan till exempel 

vara fallet då misskötseln beror på stress eller samarbetssvårigheter. 

Omplaceringsskyldigheten är dock begränsad i och med att misskötsel som är aktiv 

och medveten enligt första och andra kriteriet ovan inte föranleder 

omplaceringsskyldighet för arbetsgivaren. 

 Bedömningen av saklig grund kan enligt domstolen inte göras 

generellt, utan måste bli beroende av omständigheterna i det enskilda fallet. Några 

principiella uttalanden har domstolen dock gjort, exempelvis angående uppsägning 

på grund av sjukdom, brottslighet och bortovaro från arbetet. Här kan man anta att 

samhällets intresse av att arbetstagare inte ska förlora arbetet på grund av sjukdom, 

eller på annat sätt än straffrättsligt, bestraffas på grund av brottslighet eller 

fängelsevistelse.  

 

 

3.4.3 Uppsägning på grund av sjukdom 
 

Då en arbetsgivare vill säga upp en arbetstagare, som på grund av sjukdom misskött 

sig, är det upp till arbetstagaren att visa att misskötseln beror på arbetstagarens 

sjukdom.136 Om så är fallet har arbetstagaren ett förstärkt anställningsskydd i och 

med att sjukdom principiellt inte ska anses kunna vara saklig grund för 
                                                 
132 Schmidt, Löntagarrätt s. 191 
133 LAS 7 § 4 stycket 
134 LAS  7 § 2 stycket 
135 Iseskog, Uppsägning av personliga skäl s. 183 
136 Iseskog, A a s. 154 
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uppsägning.137 Det är alltså inte att se som misskötsel och ett avtalsbrott mot 

anställningsavtalet att vara sjuk, men om sjukdomen leder till att arbetstagaren 

missköter sina arbetsuppgifter kan uppsägning från arbetsgivarens sida ändå vara 

berättigad.138 AD har som princip uttalat att om den sjuke missköter sig ”så att han 

inte längre kan utföra arbete av någon betydelse”139 föreligger saklig grund för 

uppsägning.140 Det förstärkta anställningsskyddet vid arbetstagarens sjukdom innebär 

bland annat att arbetsgivaren är skyldig att vidta rehabiliteringsåtgärder, och först då 

dessa inte undanröjt problemet har arbetsgivaren rätt att säga upp arbetstagaren. 

 

 

3.4.4 Uppsägning på grund av brottslighet 
 

Genom lojalitetsåtagandet kan arbetstagaren även sägas ha åtagit sig att inte begå 

brott mot arbetsgivaren.141 Även brottslighet som utövas på arbetstagarens fritid kan 

ses som att arbetstagaren agerar illojalt mot arbetsgivaren, beroende på om arbetet 

innebär ett förtroendeförhållande mellan arbetstagare och arbetsgivare.142 Fall där 

uppsägning grundats på brottslighet på fritiden och ansetts vara sakligt grundade är 

AD 1981 nr 168 som gällde en polis, och AD 1990 nr 8 som gällde en anställd vid 

försäkringskassa. Skälet till att domstolen ansett att ett brottsligt beteende på fritiden 

ska anses vara saklig grund för uppsägning i dessa fall är att yrkena ifråga kan anses 

medföra att arbetstagaren i och med anställningsavtalet åtar sig ett 

”ärlighetsåtagande” som är en följd av yrkesrollen.143  

Detta stränga krav på ett samband mellan ärlighet och yrke innebär att 

brottslighet som inte har samband med arbetsgivaren eller arbetsplatsen sällan anses 

utgöra saklig grund för uppsägning. Brottslighet som inte direkt är riktad mot 

arbetsgivaren, men som innebär ett utnyttjande av anställningen eller av ett givet 

förtroende i samband med anställningen kan anses utgöra saklig grund för 

                                                 
137 Iseskog, A a s. 154 
138 Iseskog, Uppsägning av personliga skäl s. 155 
139 AD 1978 nr 139 
140 Se även prop. 1973:129 s. 126 
141 Iseskog, Uppsägning av personliga skäl s. 68 
142 Iseskog, A a s. 66 
143 Iseskog, A a s. 68 
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uppsägning.144 Brottslighet kan aldrig anses vara saklig grund för uppsägning då 

arbetsgivaren tolererat beteendet.145 Om arbetsgivaren på olika sätt visat att 

handlingen ifråga är godtagbar, anses inte medvetenhetsrekvisitet för saklig grund 

uppfyllt. Medvetenhetskriteriet kan inte anses uppfyllt eftersom arbetstagaren inte 

känt till några konsekvenser av sitt handlande.  

AD har uttalat att frågan om brottslighet utan anslutning till tjänsten ska 

vara saklig grund för uppsägning inte kan besvaras generellt, utan att en prövning 

måste ske med utgångspunkt i omständigheterna i det enskilda fallet, och att en 

avvägning mellan arbetstagarens intresse av att få ha anställningen kvar och 

arbetsgivarens intresse av att upplösa anställningsförhållandet måste göras.146  

 

 

3.4.5 Bortovaro från arbetet  
 

EG-domstolen har i ett förhandsbesked slagit fast att en arbetsgivare inte får säga upp 

en gravid kvinna som på grund av graviditeten inte kunnat arbeta under större delen 

av en visstidsanställning, trots att hon inte upplyst arbetsgivaren om graviditeten vid 

anställningstillfället.147 EG-domstolens beslut innebär att bortovaro på grund av 

graviditet i likhet med sjukdom inte ska kunna leda till uppsägning. Även bortovaro 

på grund av fängelsestraff är lovlig frånvaro från arbetet i och med att 

fängelsevistelse som sådan inte ansetts vara saklig grund för uppsägning.148 Detta 

stämmer inte så bra överens med den svenska arbetsrättsliga principen om att 

arbetstagaren har att ställa sig till förfogande för arbetsgivaren och principen om 

arbetsskyldighet. Men EG-domstolen fastslog redan i fallet C-23/93 Webb att dessa 

principer inte står fast då arbetstagare är borta från arbetet på grund av graviditet.  

 

 

                                                 
144 Se t. ex. AD 1989 nr 25 som gällde stöld som gjorts möjlig genom att arbetstagaren beretts tillträde 
till en lokal i tjänsten, och AD 1999 nr 16 som gällde en undersköterska som stulit från en patient 
145 Iseskog, Uppsägning av personliga skäl s. 72 
146 AD 1993 nr 127 
147 EG-domstolens dom i mål nr C-109/00 Tele Danmark A/S 
148 Se AD 1978 nr 86 och AD 1986 nr 21 
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3.5 Avskedande 
 

Avskedande kan endast ske på grund av personliga skäl och på grund av att 

arbetstagaren grovt åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren.149 Samma kriterier 

gäller för avsked som för saklig grund för uppsägning, det vill säga att det ska gälla 

medveten misskötsel som lett till skada för arbetsgivaren. Vid avsked ska skadan för 

arbetsgivaren innebära att arbetstagaren på ett förtroendeförbrukande sätt har brutit 

mot någon av de grundläggande förpliktelserna enligt anställningsavtalet, eller ett 

principiellt viktigt åtagande, på så sätt att arbetsgivaren inte längre har förtroende för 

arbetstagaren.150 Typexempel på sådant förtroendemissbruk är våldshandlingar på 

arbetsplatsen och brott mot huvudman, som till exempel förskingringsbrott mot 

arbetsgivaren. Även här sker en objektiv bedömning av arbetsgivarens skada151 (se 

ovan om saklig grund för uppsägning). Ett avsked innebär att 

anställningsförhållandet upphör omedelbart.152 Även vid avsked gäller den så kallade 

tvåmånadersregeln.153 

 

 

3.6 Sammanfattning 
 
Uppsägning och avsked av arbetstagare är alltså detsamma som hävning av ett avtal 

på grund av motpartens avtalsbrott. Som sagts ovan angående hävning av avtal, så 

ska avtalsbrottet vara väsentligt för att avtalsparten ska få häva avtalet. Detsamma 

gäller vid uppsägning och avsked, det vill säga kravet på att uppsägningen ska vara 

sakligt grundad, eller att arbetstagaren vid avsked ska ha åsidosatt sina förpliktelser 

på ett sätt som kan betecknas som grovt. Kontraktsbrottet vid uppsägning består av 

att arbetstagaren medvetet ska ha misskött sitt arbete på ett sätt som lett till skada för 

arbetsgivaren, arbetsgivarens skäl för uppsägningen ska också vara objektivt 

godtagbara. De arbetsrättsliga reglerna ger arbetstagaren ett ytterligare skydd mot 

hävning av avtalet i och med arbetsgivarens omplaceringsskyldighet och 

tvåmånadersregeln.  
                                                 
149 Glavå, Arbetsrätt s. 349 
150 Iseskog, Uppsägning av personliga skäl s. 167 
151 Iseskog, A a s. 172 
152 Iseskog, A a s. 167 
153 LAS 18 § 2 stycket  
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Bedömningen av vad som kan anses vara saklig grund för uppsägning 

har utformats i en omfattande praxis i arbetsdomstolen. Detta på grund av att 

bedömningen av saklig grund enligt domstolen inte kan göras generellt, utan måste 

bli beroende av omständigheterna i det enskilda fallet. Några principiella uttalanden 

har domstolen dock gjort. Sjukdom anses till exempel inte enskilt kunna ligga till 

grund för uppsägning, utan misskötsel på grund av sjukdom måste vara mycket 

allvarlig för att kunna utgöra saklig grund för uppsägning. Brottslighet kan vara 

saklig grund för uppsägning om arbetstagarens tjänst är en sådan tjänst som kräver 

ärlighet eller där arbetsgivaren måste kunna hysa ett mycket stort förtroende för 

arbetstagaren, vilket till exempel gäller anställda vid myndigheter, som 

polismyndigheten. Man kan tydligt se att samhällsintresset spelar in i 

arbetsdomstolens bedömning av vad som ska anses vara saklig grund för uppsägning, 

i det att arbetsgivare endast i vissa fall har rätt att avsluta en anställning på grund av 

arbetstagarens sjukdom, brottslighet eller bortovaro på grund av fängelsevistelse. 
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4 Upplysningsplikten154 
 

I detta avsnitt redogörs först för den allmänna upplysningsplikten vid slutande av 

avtal. Sedan redogörs för den upplysningsplikt som åligger den arbetssökande vid 

slutande av anställningsavtal. Upplysningsplikt kan för båda parter föreligga både 

under kontraktstiden och innan avtalet är slutet. Försummad upplysningsplikt kan i 

båda fallen leda till avtalsbrott. Denna uppsats är inriktad på upplysningsplikt vid 

ingående av avtal och försummelse av denna plikt, därmed kommer upplysningsplikt 

under kontraktstiden inte att redogöras för.  

 

 

4.1 Allmänt om upplysningsplikt  
 

 

4.1.1 Upplysningsplikt vid olika typer av avtal 
 

Upplysningsplikt finns vid alla typer av avtal, men den framträder extra mycket vid 

vissa avtalstyper. I HD:s praxis finns rättsfall om upplysningsplikt vid avtal som 

köpeavtal, köp av fastighet, köp av lös egendom i befintligt skick, och vid köp som 

förmedlats av mäklare.155 Vid köpeavtal åläggs säljare av egendom en 

upplysningsplikt mot köparen. Om säljaren på grund av vårdslöshet försummar sin 

upplysningsplikt har köparen rätt att häva köpet enligt köplagens felregler.156 Vid 

köp av fast egendom kan försummelse av upplysningsplikten på säljarens sida leda 

till prisavdrag och skadeståndsskyldighet.157 Vid köp av fast egendom kombineras 

dock säljarens upplysningsplikt av en sträng undersökningsplikt på köparens sida.158 

Enligt konsumentköplagen (1990:932) är en vara felaktig då säljaren underlåtit att 

upplysa köparen om förhållande rörande varans egenskaper eller användning, eller 

                                                 
154 Begreppstaktik i detta stycke: den part som har upplysningsplikt kallas avtalsparten, och motparten 
är den part som vill ogiltigförklara avtalet på grund av avtalspartens försummade upplysningsplikt. 
155 Se bland andra NJA 1981 s. 815, NJA 1991 s. 725 (mäklare), NJA 1996 s. 598 
156 Hultmark, Kontraktsbrott vid köp av aktie s. 92 
157 Hellner, Spec. avtalsrätt II, s. 59 
158 Hellner, A a s. 56 
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om varan avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta.159 Upplysningsplikten 

har även vid vissa avtal sanktionerats, som i marknadsföringslagen (1995:450) 15-

16§§, med ett så kallat informationsåläggande vid marknadsföring. 

Upplysningsplikt åläggs, enligt försäkringsavtalslagen (1927:77), 

försäkringstagaren för att försäkringsgivaren ska kunna beräkna den risk som 

försäkringsavtalet innebär och vilken premie som ska tas ut av försäkringstagaren.160 

Vid försummad upplysningsplikt kan försäkringsavtalet bli ogiltigt om det kan antas 

att försäkringsgivaren, med vetskap om förhållandet ifråga, inte skulle ha meddelat 

försäkring. Kan det antas att försäkringsgivaren endast skulle ha avtalat andra 

avtalsvillkor om förhållandet varit känt, jämkas försäkringsgivarens ansvar till att 

omfatta detta mer begränsade ansvar.161  

Även när försäkringstagaren är konsument har denne en 

upplysningsplikt, men i konsumentförhållanden är upplysningsplikten enligt 

konsumentförsäkringslagen (1980:38) mer begränsad.162 Då en försäkringstagare 

som inte är konsument har försummat sin upplysningsplikt kan det leda till att 

försäkringsgivaren helt befrias från ansvar. I konsumentförhållandet kan försummad 

upplysningsplikt inte leda till ogiltighet och bortfall av försäkringsgivarens ansvar 

utan endast till jämkning genom nedsatt ersättning till försäkringstagaren. För 

försäkringsavtal gäller att även avtalslagens 30 och 33 §§ är tillämpliga på 

försäkringsgivare och försäkringstagares förfaranden vid slutande av 

försäkringsavtalet.163  

 

 

4.1.2 Upplysningsplikt enligt allmän avtalsrätt 
 

Upplysningsplikt föreligger också enligt den allmänna avtalsrätten även om den inte 

uttryckligen finns reglerad i avtalslagen. Upplysningsplikten framträder där som 

grund till ogiltighetsreglerna, genom att försummad upplysningsplikt är samma sak 

som svikligt förfarande enligt 30 § och att omständigheterna vid avtalsslutet kan vara 

sådana att försummad upplysningsplikt kan leda till jämkning på grund av oskäliga 
                                                 
159 Konsumentköplag (1990:932) 16 § 3 st. p. 2 och 3 
160 Bengtsson, Försäkringsrätt s. 56, försäkringsavtalslagen 4-10§§ 
161 FAL 4 – 6 §§ 
162 Bengtsson, Försäkringsrätt s. 61, konsumentförsäkringslagen 30§ 
163 Hultmark, Upplysningsplikt vid ingående av avtal s. 32 



 

 

41

avtalsvillkor enligt 36 §. Avtalslagen reglerar därmed upplysningsplikten indirekt. 

Det finns i den allmänna avtalsrätten inga lagmotiv som klargör hur 

upplysningsplikten ska bedömas, utan rekvisiten för upplysningsplikt och när 

försummad upplysningsplikt ska leda till ogiltigförklaring har utformats i praxis. 

Upplysningsplikten i avtalslagen är inte synkroniserad med den 

upplysningsplikt som finns stadgad i olika speciallagar, vad gäller omfattning och 

verkan av försummad upplysningsplikt. Det leder ibland till en lagvalsproblematik, 

här gäller principen om lex specialis.164  

 

 

4.2 Grunderna för den avtalsrättsliga upplysningsplikten 
 

I och med att upplysningsplikten inte är direkt lagstadgad utan framstår som ett 

rekvisit för ogiltighetsförklaring av ett avtal på grund av klandervärt förfarande vid 

avtalsslutet har grunderna för upplysningsplikten, och rekvisiten för när 

upplysningsplikt ska anses föreligga och för när upplysningsplikten har försummats, 

formulerats i praxis. Grunderna är egentligen desamma som för svekregeln, men 

ytterligare faktorer påverkar bedömningen av om upplysningsplikt ska föreligga. 

 

 

4.2.1 När ska upplysningsplikt föreligga? 
 

Den upplysningsplikt som är aktuell i denna uppsats är den automatiska 

upplysningsplikten. Automatisk upplysningsplikt föreligger när en part anses skyldig 

att upplysa motpart om en omständighet som inte varit föremål för diskussion mellan 

parterna.165 Ett förtigande av vissa uppgifter är en försummelse av 

upplysningsplikten. Det handlar alltså inte om ett krav på att lämna upplysningar som 

svar på direkta frågor.  

 

 

                                                 
164 Hultmark s. 27, SOU 1986:56 (Personförsäkringslag )s. 558 
165 Hultmark, Upplysningsplikt vid ingående av avtal s. 20 
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4.2.2 För vilka uppgifter ska upplysningsplikt föreligga? 
 

Upplysningsplikt föreligger för uppgifter som motparten förväntat sig bli upplyst 

om.166 Detta i och med att motparten ofta är beroende av avtalspartens kunskap för 

att kunna värdera avtalsobjektet eller förtjänsten av avtalet på riktigt sätt.  Därmed 

föreligger ingen upplysningsplikt för sådana uppgifter som motparten typiskt sett inte 

förväntar sig att bli upplyst om, till exempel förväntar sig inte en säljare att köparen 

upplyser om att det finns andra köpare som är villiga att ge en högre köpesumma.167  

Då avtalsrätten utgår ifrån att båda parter i en avtalsförhandling kan, 

och vinnlägger sig om att skaffa sig kunskap om avtalsobjektet, föreligger heller 

ingen upplysningsplikt om uppgifter som är allmänt kända, notoriska fakta.168 

Avtalsskrivande parter har enligt avtalsrätten möjlighet att affärsmässigt utnyttja ett 

visst kunskapsövertag för att tjäna på avtalet. Dock kräver lojalitetsplikten och 

samarbetet som ska ske genom avtalet att kunskapsklyftan inte är för stor mellan 

parterna. Vid samarbetsavtal har parterna extra stort intresse av att få uppgifter om 

till exempel motpartens personliga egenskaper, för att bedöma om bra förutsättningar 

för samarbete finns.169 Då ett köpeavtal gäller fast egendom kan köparen förvänta sig 

att bli upplyst om både fastighetens positiva och negativa egenskaper. Om säljaren 

känt till en negativ omständighet och underlåtit att informera köparen om denna 

föreligger fel i fastigheten.170 Vid köp av fast egendom, liksom vid många andra 

avtalstyper, är dock köparens undersökningsplikt omfattande.171  

 

4.2.3 När ska ogiltighet inträda på grund av försummad 
upplysningsplikt?  
 

De rekvisit som kan uppställas för ogiltighetsförklaring på grund av försummad 

upplysningsplikt är faktisk kännedom, kausalitet och insikt. För att en avtalspart ska 

anses ha en upplysningsplikt måste denna part faktiskt känna till förhållandet 

                                                 
166 Hultmark, Upplysningsplikt vid ingående av avtal s. 28 
167 Hultmark A a s. 12 
168 Hultmark A a s. 12 
169 Hultmark, A a s. 46 
170 JB 4:19 §, Karlgren, Felansvaret vid fastighetsköp enligt jordabalken s. 45 
171 Hultmark, Upplysningsplikt vid ingående av avtal s. 40 
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ifråga.172 Man kan inte kräva att en part ska upplysa motparten om uppgifter som inte 

heller parten känner till. Upplysningsplikt kan endast gälla konkreta förhållanden, 

inte partens egna bedömningar av förhållanden.173 Bevisbördan för partens 

kännedom om förhållandet ifråga och motpartens okunskap ligger på motparten.174 

Detta kan innebära bevissvårigheter och därför presumeras kännedom hos parten om 

vissa omständigheter.175 Till exempel beträffande notoriska fakta presumeras 

kännedom hos båda parter.  

 För att försummad upplysningsplikt ska kunna leda till en 

ogiltigförklaring av avtalet måste det finnas ett kausalsamband mellan uppgiften 

ifråga och motpartens vilja att sluta avtalet och/eller utformningen av avtalet.176 Det 

är alltså tillräckligt för att angripa avtalet att motparten, om denne känt till uppgiften 

ifråga, skulle ha velat avtala andra villkor.177 Det kan gälla en lägre köpeskilling vid 

köpeavtal eller en högre självrisk vid försäkringsavtal. Även detta rekvisit kan leda 

till bevissvårigheter, eftersom det i efterhand kan vara svårt att bedöma vilka 

omständigheter som legat till grund för motpartens värdering av avtalets 

förtjänster.178 Vad motparten uttalat om sina syften med att sluta avtalet får vara 

grund för om omständigheten ifråga varit en av de som legat till grund för 

motpartens avtalsvilja.179 

 Det sista rekvisitet för upplysningsplikten är insiktsrekvisitet. Detta är 

en uppsåtsbedömning. Den eventuellt upplysningspliktige ska ha insett att motparten 

saknade kunskap om uppgiften och att uppgiften var av betydelse för motparten.180  

Upplysningsplikten begränsas av insiktsrekvisitet, på så sätt att en avtalspart är 

skyldig att upplysa sin motpart om negativa förhållanden som han inser att motparten 

saknar kännedom om och som han inser är av betydelse för motparten, under 

förutsättning att det är fråga om ett förhållande som motparten typiskt sett förväntar 

sig att få upplysning om.181 Avtalsparten ska alltså för att ha upplysningsplikt om ett 

visst förhållande inte bara inse att motparten inte kände till förhållandet, utan det ska 

                                                 
172 Hultmark, Upplysningsplikt vid ingående av avtal s. 21 
173 Adlercreutz, Avtalsrätt 1 s. 264 
174 Hultmark, Upplysningsplikt vid ingående av avtal s. 21 
175 Hultmark, A a s. 21 
176 Hultmark, A a s. 23 
177 Hultmark, A a s. 23 
178 Hultmark, A a s. 23 
179 Hultmark, A a s. 23 
180 Hultmark, A a s. 23 
181 Hultmark, Upplysningsplikt vid ingående av avtal s. 51 
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också vara ett förhållande som motparten objektivt kan sägas förvänta sig 

upplysningar om.182  

 

 

4.3 Faktorer som påverkar bedömningen av 
upplysningsplikten 
 

Det finns en mot upplysningsplikten motsvarande undersökningsplikt vid slutande av 

avtal. Avgränsningen mellan dessa plikter beror på vem av parterna som har lättast 

att skaffa informationen ifråga.183 Även relationen mellan avtalsparterna påverkar 

parternas upplysningsplikt och undersökningsplikt. Det har i doktrin och praxis inte 

framförts några starka argument som motiverar att en svagare part ska ha en mindre 

långtgående upplysningsplikt. En part, som på grund av parternas inbördes relation 

anses underlägsen, ska inte tillåtas lura sin motpart endast på grund av sin 

ställning.184 Den underlägsna parten ska då inte ha en lägre upplysningsplikt 

angående uppgifter som är relevanta för motparten, endast på grund av sin ställning. I 

praktiken är det däremot ofta så att en starkare avtalspart har en mer långtgående 

undersökningsplikt på grund av sin ställning, i och med att ställningen som starkare 

part innebär ett kunskapsövertag eller större möjligheter att skaffa information.185  

 

 

4.3.1 Sammanfattning  
 

Upplysningsplikt åligger avtalsparter vid alla olika typer av avtal. Omfattningen av 

upplysningsplikten påverkas bland annat av avtalstypen och parternas inbördes 

ställning. Regler gällande avtal som regleras genom speciallagar kan också påverka 

upplysningsplikten, som till exempel regler inom köprätten och försäkringsrätten. 

Upplysningsplikten enligt allmän avtalsrätt framträder som en indirekt lagstadgad 

plikt, i och med att försummelse av denna plikt kan leda till ogiltigförklaring av det 

sedermera ingångna avtalet.  
                                                 
182 Hultmark, A a s. 51 
183 Nicander, Lojalitetsplikt före, under och efter avtalsförhållanden s. 46 
184 Hultmark, Upplysningsplikt vid ingående av avtal s. 72 
185 Hultmark, A a s. 72 
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Rekvisiten för när upplysningsplikt ska föreligga och när försummad 

upplysningsplikt ska leda till ogiltigförklaring har bildats i praxis, och innebär att 

upplysningsplikt föreligger för uppgifter som motparten förväntat sig att bli upplyst 

om. För att ogiltigförklaring av ett avtal ska ske på grund av försummad 

upplysningsplikt krävs att tre rekvisit är uppfyllda; faktisk kännedom, insikt och 

kausalitet. Avtalsparten ska först och främst ha känt till en uppgift som motparten 

saknade vetskap om. Avtalsparten ska även ha insett att motparten saknade denna 

kunskap och att uppgiften var av betydelse för motparten. Alltså ett krav på att 

avtalsparten ska ha handlat uppsåtligt. Det ska också kunna konstateras ett samband 

mellan uppgiften och motpartens avtalsvilja eller önskemål om utformningen av 

avtalet. Det vill säga att det ska kunna antas att motparten velat ändra något eller 

några avtalsvillkor, eller rent av skulle ha dragit sig ur avtalet, om avtalsparten 

fullgjort sin upplysningsplikt.  

Omfattningen av upplysningsplikten kan även påverkas av andra 

faktorer, som till exempel parternas inbördes relation. I doktrin har dock uttalats att 

en part i underlägsen ställning inte ska tillåtas lura sin motpart i större utsträckning 

än vad som skulle tillåtas mellan jämbördiga parter. Parternas relation kan dock 

påverka upplysningsplikten på så sätt att en starkare avtalspart kan anses ha längre 

gående undersökningsplikt. Även det faktum att en av parterna har lättare att 

införskaffa informationen ifråga kan påverka bedömningen av upplysningsplikten. 

Om motparten är den som lättast har tillgång till informationen, ska inte försummad 

upplysningsplikt på avtalspartens sida leda till ogiltigförklaring av avtalet.  
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4.4 Den arbetssökandes upplysningsplikt 
 

Då slutandet av anställningsavtal enligt förarbetena ska regleras av avtalslagen gäller 

denna upplysningsplikt mellan arbetssökande och rekryterande arbetsgivare.186 Den 

enda arbetsrättsliga lagstiftning som kan liknas vid en lagstadgad upplysningsplikt 

för den arbetssökande är kravet på att den som erbjuds en anställning inom 

förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg, själv ska lämna utdrag ur 

belastningsregister till den rekryterande arbetsgivaren.187 Försummelse av denna 

plikt innebär att den arbetssökande inte får anställas.188 

Graden av upplysningsplikt anses variera i förhållande till avtalstypen, 

relationen mellan avtalsparterna och uppgiften ifråga. Även samhällsintresset 

påverkar omfattningen av upplysningsplikten. Liksom vid bedömningen av saklig 

grund för uppsägning, ska upplysningsplikt inte föreligga vad gäller sådana 

personliga uppgifter som graviditet och tidigare fängelsevistelse. Ifråga om 

anställningsavtal påverkas upplysningsplikten av det speciella förhållande som råder 

mellan arbetssökande och rekryterande arbetsgivare. Då anställningsförhållandet 

inletts ingår upplysningsplikten i arbetstagarens åtaganden som en av arbetstagarens 

lojalitetsplikter. Innan anställningsavtalet slutits ska den arbetssökandes 

upplysningsplikt dock bedömas efter allmänna avtalsrättsliga regler. Då lagstiftaren 

inte uttryckligen gett ledning till hur upplysningsplikten ska behandlas utan endast 

angett att avtalslagen är tillämplig189 är det arbetsdomstolen som utformat grunderna 

för den arbetssökandes upplysningsplikt.  

 Som vi kommer att se nedan har arbetsdomstolen i sin bedömning av 

den arbetssökandes upplysningsplikt förutom de rekvisit som utformats i HD:s 

praxis, lagt till något som jag kallar ett rimlighetskriterium för ogiltigförklaring av ett 

anställningsavtal på grund av den arbetssökandes försummade upplysningsplikt. 

Detta ytterligare kriterium för ogiltigförklaring består i en bedömning av om det är 

rimligt att försummad upplysningsplikt på den arbetssökandes sida ska leda till 

                                                 
186 Prop. 1975/76:81 s. 114, SOU 1974:83 s. 110 
187 Lag (2000:873) om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och barnomsorg, 
1§ 
188 A lag 1 § 2 st. 
189 SOU 1973:7 s. 178, prop. 1973:129 s. 239, prop. 1975/76:105 Bil 1 s. 331 
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ogiltigförklaring av anställningsavtalet, det vill säga att den arbetssökande fråntas 

tjänsten. Arbetsdomstolen har kopplat denna bedömning till begreppet saklig grund 

som används vid uppsägning av personliga skäl. 

 

 

4.4.1 Arbetsdomstolens praxis 
 

AD har gjort detta i ett tiotal rättsfall som handlar om ogiltighetsförklaring av 

anställningsavtal. Det första fallet är från 1979 och gäller en socialassistent som inte 

uppgivit att hon tidigare dömts för medhjälp till narkotikabrott.190 Arbetsgivaren, 

kommunen, avslutade anställningsförhållandet innan socialassistenten påbörjat 

anställningen. Domstolen kom fram till att saklig grund för avsked enligt 18 § 

anställningsskyddslagen förelegat, och tog även ställning till om kommunen haft rätt 

att häva anställningsavtalet. Då tjänsten som socialassistent skulle innebära stort 

ansvar, kontakter med utsatta ungdomar och skulle kräva stor tillit till den anställde, 

och den arbetssökande genom sin utbildning och tidigare yrkeserfarenhet borde ha 

insett att kommunen agerat under förutsättningen att arbetstagaren var en person 

vilken kommunen kunde visa förtroende för, ansåg AD att kommunen även hade rätt 

att häva avtalet. Detta torde vara ett resonemang utifrån förutsättningsläran, vilken 

var kommunens andrahandsgrund. AD valde att först avgöra frågan om saklig grund 

för avsked förelegat, vilket var kommunens fjärdehandsgrund, med hänvisning till att 

det är den åtgärd som anställningsskyddslagen ”primärt anvisar för att omedelbart 

häva ett anställningsförhållande … nämligen avskedande”. AD tog i fallet inte 

ställning till kommunens förstahandsgrund 33 § avtalslagen eller tredjehandsgrunden 

36 § avtalslagen. Arbetsdomstolen grundar här sitt beslut på att den arbetssökande 

haft upplysningsplikt, men uttalar sig inte om hur denna upplysningsplikt sett ut. Den 

upplysningsplikt som utformas i 1979 års fall är alltså inte en avtalsrättslig sådan.  

 

I fallet AD 1980 nr 89 hade en busschaufför i en tidigare anställning omplacerats till 

garagetjänst, utan ansvar för kassa, på grund av att arbetsgivaren fått del av uppgifter 

om att busschaufförens tidigare dömts för förmögenhetsbrott. Vid 

anställningsförfarandet för den aktuella tjänsten hade busschauffören, på direkt fråga, 

                                                 
190 AD 1979 nr 143 
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nekat till tidigare brottslighet, samt förtigit att han blivit omplacerad hos den förre 

arbetsgivaren. Den nye arbetsgivaren avslutade anställningsförhållandet och 

åberopade i domstol både anställningsskyddslagen och ogiltighetsreglerna i 

avtalslagen. Domstolen ansåg att busschauffören medvetet lämnat vilseledande 

uppgifter till arbetsgivaren och att arbetsgivaren hade fog för sin uppfattning att det 

inte var lämpligt att anställa en person med den arbetssökandes bakgrund som 

bussförare med ansvar för en kassa. Angående lagvalet ansåg domstolen att frågan 

saknade praktiskt intresse, då båda rättsgrunder gav arbetsgivaren rätt att avsluta 

anställningsavtalet, och påpekade endast att om avtalslagen tillämpas saknas 

möjlighet att döma ut skadestånd för brott mot formföreskrifter i 

anställningsskyddslagen.191 Domstolen avslog yrkandena om skadestånd på grund av 

brott mot formföreskrifter på grund av omständigheterna i fallet. Domstolens 

uttalande att arbetsgivaren hade ”fog för sin bedömning” grundas på en objektiv 

bedömning som innebär att en lögn är svek i den mån man kan påstå att en normal 

seriös arbetsgivare inte skulle ha anställt arbetstagaren om arbetsgivaren vetat 

sanningen.192  

Rättsfallet AD 1985 nr 129 gällde ett landsting som utlyst en tjänst som 

distriktssjuksköterska. Landstinget hade angett att körkort och tillgång till bil 

erfordrades för tjänsten, ett krav som anses sakligt enligt grundsatsen om 

arbetsgivarens fria antagningsrätt. Den arbetssökande som tilldelades tjänsten 

meddelade först efter anställningsavtalets tillkomst att hon saknade tillgång till bil, 

och menade i domstolsförhandlingarna att arbetet likaväl kunde utföras med cykel. 

AD kom fram till att landstingets krav var sakligt grundat och att kravet på bil 

därmed var så väsentligt för anställningen att landstinget hade rätt att häva 

anställningsavtalet, den arbetssökande hade därmed försummat sin upplysningsplikt. 

 

År 1986, i ett fall som inte direkt rörde anställningsavtal uttalade AD att ”utrymmet / 

för förutsättningslärans / tillämpning är … begränsat, särskilt sedan den s k 

generalklausulen i 36 § avtalslagen infördes”193. AD bedömde ändå, vid sidan om 

andra rättsgrunder, fallet enligt förutsättningsläran och kom fram till att motpartens 

förutsättning inte varit synlig för avtalsparten. Avtalsparten ska enligt 

                                                 
191 AD 1980 nr 89, domskälen s. 567 
192 Iseskog, Uppsägning av personliga skäl s. 40 
193 AD 1986 nr 151 
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förutsättningsläran ha insett eller bort inse att motparten utgick från en viss 

förutsättning och att denna hade avgörande betydelse för motparten.  

År 1987 kom frågan om upplysningsplikt för den arbetssökande upp 

igen, då en arbetsgivare ville häva ett tilläggsavtal rörande avveckling av en 

anställning, på grund av att arbetstagaren förfarit svikligt och avtalet därmed var 

ogiltigt enligt 30 § avtalslagen.194 Detta var arbetsgivarens enda rättsgrund. Även i 

detta fall ställde AD högt krav på den anställdes insikt, och den anställde ansågs 

sakna insikt om att förhållandet ifråga var av betydelse för arbetsgivaren. I domen 

uttalar domstolen att den anställde haft fog för att utgå från att arbetsgivarsidan varit 

medveten om förhållandet och även för att förhållandet inte haft någon stor betydelse 

för arbetsgivaren.  

 

De senaste fallen angående upplysningsplikt för arbetssökande är AD 1997 nr 36 

som gällde en anställd inom resebranschen och AD 2000 nr 81 som gällde en läkare. 

I 1997 års fall tar domstolen ställning till upplysningsplikten då ingen uttrycklig 

fråga ställts till den arbetssökande om ett visst förhållande. Domstolen menade att 

svaret på den frågan blir beroende av en samlad bedömning av omständigheterna i 

det enskilda fallet och uttalade vidare att man inte kan ”utgå från att det föreligger 

någon undantagslös eller ens särskilt långtgående skyldighet för arbetstagaren att 

lämna sådana upplysningar som sig själv och sitt förflutna som kan inverka negativt 

på möjligheterna att få anställning.195  

Tvisten gällde ett anställningsavtal i vilket den anställde vid 

anställningsförfarandet inte uppgivit att skälet till att hans förra anställning 

avslutades var misstankar om förskingring, inte, som han i sin CV uttryckt det 

familjeskäl. Arbetsgivaren åberopade som rättsgrunder 30 och 33 §§ avtalslagen, 

förutsättningsläran och i sista hand att saklig grund för avsked eller i vart fall 

uppsägning. Domstolen uttalade angående lagvalet att ”det inte alltid är nödvändigt 

att ta ställning till vilket regelsystem som skall tillämpas, eftersom frågan … bedömts 

på samma sätt enligt båda rättssystemen”. Domstolen ansåg att det kan vara 

nödvändigt att ta ställning till lagvalsfrågan när talan också förs om skadestånd för 

                                                 
194 AD 1987 nr 57 
195 AD 1997 nr 36, domskälen s. 283 
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andra brott mot anställningsskyddslagen i samband med talan om skadestånd på 

grund av ogrundat avsked eller ogrundad uppsägning.196 

Rättsfallet AD 1997 nr 36 aktualiserade många av de intressanta 

frågorna kring upplysningsplikten. Domstolen påpekade att arbetsgivaren har en 

undersökningsplikt angående de arbetssökande som är aktuella för anställning och 

säger att arbetsgivaren i detta fall ”hade alla möjligheter att ta kontakt med den förre 

arbetsgivaren och ta referenser”.197 Domstolen uttryckte senare i domen att exempel 

på åtgärder som kan anses normala vid en nyanställning kan vara att ta kontakt med 

tidigare arbetsgivare, ansvaret för att arbetsgivaren i detta fall inte haft kännedom om 

förhållandet lades alltså till viss del på arbetsgivaren. Domstolen sade vidare att en 

arbetsgivare inte kan lägga allt för stor vikt vid innehållet i en meritförteckning 

”eftersom man i allmänhet inte kan förvänta sig att en meritförteckning upptar annat 

än sådant som den arbetssökande uppfattar som just meriterande och inte några för 

den sökande negativa omdömen eller uppgifter”.198  

Den omständigheten att förhållandet mellan arbetsgivare och 

arbetstagare bygger på ett förtroendeförhållande berördes också i domen. AD 

påvisade att den anställde i sin nya anställning inte innehade en förtroendeställning 

eftersom han inte hade att sköta bolagets ekonomiska angelägenheter eller i övrigt 

”haft en sådan ställning att det förhållandet att han gjort sig skyldig till just 

ekonomiska oegentligheter bör tillmätas särskild vikt”.199 Arbetsdomstolen gjorde 

vid bedömningen av arbetsgivarens krav på den anställde en objektiv bedömning 

baserad på ”de krav som arbetsgivare i allmänhet kan ha anledning att ställa på de 

anställda”.200 AD:s domslut grundades som i rättsfallet från 1987 på att principen om 

en upplysningsplikt för arbetssökande inte är tillämplig då den arbetssökande haft 

fog för att anta att arbetsgivaren känt till omständigheterna eller att dessa inte var av 

betydelse för arbetsgivarens avtalsvilja.201 

 

År 2000 togs frågan om arbetssökandes upplysningsplikt upp i AD igen då en läkare 

vid anställning inte uppgivit att hans behörighet att utöva läkaryrket var beroende av 

ett förordnande från Socialstyrelsen på grund av att han tidigare varit avstängd från 
                                                 
196 AD 1997 nr 36, domskälen s. 281 
197 A domskäl s. 276 
198 A domskäl s. 282 
199 A domskäl s. 283 
200 A domskäl s. 283 
201 AD 1997 nr 36, domskälen s. 285 
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läkartjänstgöring samt att han tidigare dömts för ett flertal brott och haft 

missbruksproblem.202 Jag kommer hädanefter att kalla detta rättsfall för 

landstingsfallet. Landstinget åberopade i tingsrätten 30 och 36 §§ avtalslagen och 

ville häva anställningsavtalet. Domen överklagades från tingsrätten som gett läkaren 

rätt. Arbetsdomstolen uttalade i sin dom ”att en arbetssökande inte självmant lämnar 

upplysning om sådant som han eller hon inser är av betydelse för arbetsgivarens 

vilja att anställa utgör inte i sig något otillbörligt eller svikligt beteende”.203 AD 

förklarade vidare att ”upplysningar … som inte har någon direkt inverkan på 

möjligheterna att utföra de aktuella arbetsuppgifterna kan normalt inte anses som ett 

svikligt beteende. Det får istället som regel anses ankomma på arbetsgivaren att 

ställa de frågor om den arbetssökandes allmänna vandel som arbetsgivaren anser 

har betydelse för den aktuella anställningen.”204  

I fråga om det omtvistade anställningsavtalet bedömde AD att 

landstingets egna rutiner för kontroll av arbetssökande inte hade skötts. Landstinget 

som sådant hade fått information om det speciella förordnande som krävdes för att 

anställa läkaren, dock hade inte de två som på landstingets sida rekryterade läkaren 

vetskap om detta förhållande. Läkaren hade dock på grund av landstingets och 

Socialstyrelsens rutiner fog för att tro att landstinget kände till omständigheterna och 

att omständigheterna därmed inte påverkade landstingets beslut att anställa honom.  

Landstinget saknade kännedom om brottsligheten och läkarens tidigare 

missbruksproblem. Arbetsdomstolen bedömde det som att landstinget inte hade 

ingått avtalet om de haft kännedom om läkarens tidigare brottslighet och missbruk. 

Det stod även klart att läkaren insett att så var fallet. AD uttalade i relation till detta 

att ”sådana uppgifter som har betydelse för anställningsavtalet på så sätt att de 

skulle ha utgjort saklig grund för åtminstone uppsägning” ska inte ankomma på 

arbetsgivaren att utreda, för sådana upplysningar ska istället upplysningsplikt åläggas 

den arbetssökande.  I normalfallet anser arbetsdomstolen att förtigande av sådana 

uppgifter är att anse som svikligt beteende. Då AD gjorde en samlad bedömning av 

fallet ansåg de dock att brottmålsdomarna och läkarens missbruk låg så långt bak i 

tiden att läkaren inte kunde anses ha agerat svikligt då han inte självmant uppgett 

                                                 
202 AD 2000 nr 81 
203 AD 2000 nr 81, domskälen s. 393 
204 A domskäl s. 393 
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denna information till arbetsgivaren.205 Arbetsdomstolen ansåg att landstinget varken 

hade rätt att häva avtalet enligt avtalsrättsliga regler eller rätt att avskeda läkaren 

enligt anställningsskyddslagen. 

 

 

4.4.2 Upplysningsplikten för den arbetssökande i rekvisit 
 

Sammanfattat ser alltså upplysningsplikten för den arbetssökande ut så här enligt 

AD:s praxis.  

 

1. 30 och 33 §§ avtalslagens rekvisit  

1) arbetssökandes vetskap om uppgiften 

2) arbetsgivarens ovetskap om uppgiften 

3) uppgiftens betydelse för arbetsgivarens avtalsvilja 

4) arbetssökandens insikt om arbetsgivarens ovetskap och uppgiftens betydelse för 

arbetsgivarens avtalsvilja  

 

 

2. Rimlighetskriterium 

Försummad upplysningsplikt ska endast leda till ogiltighet om uppgiften gäller en 

sådan omständighet som utgör saklig grund för uppsägning 

 

3. Andra faktorer som kan påverka bedömningen 

1) arbetsgivarens undersökningsplikt 

2) arbetsgivarens förväntningar  

3) samhällets sociala hänsyn 

4) uppgiftens relevans och väsentlighet 

 

4. Samlad bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet 

 

Den upplysningsplikt som arbetsdomstolen har utformat, motsvarar inte den 

avtalsrättsliga. Om avtalslagens ogiltighetsregler tillämpas fullt ut på den 

                                                 
205 AD 2000 nr 81, domskälen s. 394 
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arbetssökandes upplysningsplikt skulle den arbetssökande vara skyldig att upplysa en 

arbetsgivare om negativa förhållanden som han inser att arbetsgivaren saknar 

kännedom om och som han inser är av betydelse för arbetsgivaren, under 

förutsättning att det är fråga om ett förhållande som en arbetsgivare typiskt sett 

förväntar sig att få upplysning om.206 Vid bedömningen av om försummelse av 

upplysningsplikten ska leda till ogiltigförklaring av anställningsavtalet har och om 

denna försummelse ska leda till ogiltighetsförklaring av avtalet har arbetsdomstolen 

lagt till ett rimlighetskriterium till den arbetssökandes fördel. AD kräver utöver den 

avtalsrättsliga upplysningsplikten att förhållandena i övrigt är sådana att förtigandet 

framstår som svikligt eller otillbörligt på ett sådant sätt att det är rimligt att ålägga 

den arbetssökande en upplysningsplikt.207  

Rimligheten av ogiltighetsförklaring på grund av den arbetssökandes 

försummelse av upplysningsplikten är enligt arbetsdomstolen kopplad till 

anställningsskyddslagens regler om saklig grund för uppsägning. I vanliga fall 

kopplas inte upplysningsplikten till avtalsbrott utan anses vara del av den 

lojalitetsplikt som åligger parterna före avtalsslutet och försummelse av 

upplysningsplikten en del av det som kallas klandervärt förfarande vid avtalsslut, 

culpa in contrahendo.  

 

 

4.4.3 Bedömningen av den arbetssökandes upplysningsplikt  
 

Detta innebär att bedömningen av om ett anställningsavtal ska ogiltigförklaras görs i 

två steg. Först avgörs om upplysningsplikt förelåg för den arbetssökande angående 

den aktuella uppgiften. Därefter görs en bedömning av om det är rimligt att 

försummelse av denna upplysningsplikt ska leda till att anställningsavtalet 

ogiltigförklaras. De rättsfall som gällt den arbetssökandes upplysningsplikt har 

sinsemellan rört mycket olika omständigheter.  

 

 

                                                 
206 Hultmark, Upplysningsplikt vid ingående av avtal s. 51 
207 Malmberg, Arbetssökandes upplysningsplikt s. 643 
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4.4.3.1 Bedömningen av de faktorer som påverkar upplysningsplikten 
 

1) Uppsåt 

Uppsåtsrekvisitet innebär vid försummande av upplysningsplikt att den 

arbetssökande, med insikt om att arbetsgivaren inte kände till uppgiften och med 

förståelse för att uppgiften skulle påverka arbetsgivarens bedömning av den 

arbetssökande på ett negativt sätt, förtiger uppgiften med avsikt att arbetsgivaren 

därmed ska göra en mer positiv bedömning av den arbetssökandes lämplighet för 

arbetet. Uppsåtsbedömningen är begränsad till insikt och avsikt och är en mycket 

smalare bedömning av uppsåt än den som förekommer inom straffrätten. Har den 

arbetssökande haft insikt om arbetsgivarens okunskap och betydelsen av uppgiften 

och, i avsikt att erbjudas anställningen, förtigit uppgiften föreligger uppsåt.  

Insiktskravet är kopplat dels till vad en normal arbetssökande kan ha 

fog för att anta att en normal arbetsgivare kan känna till om den arbetssökande. I 

denna del är bedömningen inte så komplicerad, i vanliga fall kan en arbetssökande 

anta att arbetsgivaren inte känner till mer än vad den arbetssökande själv uppgett i 

ansökan och meritförteckning. I vissa situationer kan dock bedömningen bli svårare, 

till exempel när det gäller arbetssökande vars brottslighet har rapporterats i media208 

eller då arbetsgivaren har rutiner för att undersöka de arbetssökandes meriter209. I 

dessa fall blir det den arbetssökandes börda att bevisa att han eller hon haft fog för att 

anta att arbetsgivaren haft kännedom om uppgiften, vilket är förenat med 

bevissvårigheter och till sist kan leda till att ord står mot ord om vad som sagts under 

anställningsförfarandet.  

 Vad gäller insikten om uppgiftens betydelse för arbetsgivarens 

avtalsvilja eller avtalets utformning, är bedömningen inte heller helt enkel. Det är lätt 

att anse att den arbetssökande i många fall har att inse betydelsen för arbetsgivaren 

av till exempel uppgifter om arbetsförmåga och vandel. Men det ligger också nära till 

hands att tycka att den arbetssökande inte hade kunnat inse betydelsen för 

arbetsgivaren, då arbetsgivaren inte frågat eller berört omständigheten.  Då den 

arbetssökande haft fog för att tro att arbetsgivaren hade vetskap om omständigheten 

eller att omständigheten inte var relevant för arbetsgivarens avtalsvilja eller avtalets 

utformning, ska inte försummad upplysningsplikt leda till ogiltigförklaring. 

                                                 
208 Som skedde i AD 1987 nr 57 
209 Se bland andra AD 2000 nr 81 och AD 1997 nr 36 
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Bedömningen av om fog förelegat för den arbetssökande att anta arbetsgivarens 

vetskap blir beroende av vad som framkommit under anställningsförfarandet. 

 

2) Arbetsgivarens förväntningar.  

Motpartens förväntningar kan styra upplysningsplikten. Det ska här röra sig om en 

objektiv bedömning, inte vad den aktuella arbetsgivaren faktiskt förväntat sig. Om en 

normal arbetsgivare inte förväntat sig att få upplysning om den aktuella 

omständigheten, ska inte upplysningsplikt åligga den arbetssökande, även om 

arbetsgivaren i det enskilda fallet menar att den arbetssökande bort upplysa 

arbetsgivaren om just den omständigheten. I AD 1997 nr 36 uttalar domstolen att en 

arbetssökande inte har någon automatisk upplysningsplikt. Innehållet i en 

meritförteckning bör inte heller tillmätas någon avgörande vikt, eftersom man i 

allmänhet inte kan förvänta sig att en meritförteckning upptar annat än just meriter. 

En arbetsgivare kan inte förvänta sig att en arbetssökandes meritförteckning 

innehåller negativa omdömen eller andra negativa uppgifter.210 Här har domstolen 

alltså gjort klart att en arbetssökande inte har någon omfattande upplysningsplikt, 

just på grund av att arbetsgivaren inte tillåts förvänta sig mycket upplysningar från 

den arbetssökande.  

 

3) Arbetsgivarens undersökningsplikt.  

Av AD:s uttalanden i rättsfallet AD 1997 nr 36 framgår att arbetsgivaren har en 

långtgående undersökningsplikt i förhållande till den arbetssökandes kompetens och 

personlighet. I det aktuella fallet ansåg domstolen att arbetsgivaren inte vidtagit 

någon av de åtgärder som kan anses normala vid nyanställning, såsom att ta kontakt 

med den arbetssökandes före detta arbetsgivare för referenstagning.211 Domstolen 

uttalade även att arbetsgivaren måste fråga om sådana omständigheter som är av 

betydelse för arbetsgivaren, till exempel om varför den arbetssökande lämnade sin 

förra anställning.212 Då arbetsgivaren har en långtgående skyldighet att undersöka de 

uppgifter som arbetsgivaren anser vara av väsentlighet för bedömningen av den 

arbetssökande, blir den arbetssökandes automatiska upplysningsplikt mycket liten. 

Det vill säga att en uppgift som inte varit föremål för diskussion mellan parterna, 

                                                 
210 AD 1997 nr 36 domskälen s. 282  
211 AD 1997 nr 36 domskälen s. 282 
212 A domskäl s. 282 
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men som arbetsgivaren hävdar att den hade haft betydelse för avtalsviljan, snarast 

kan sägas ingå i arbetsgivarens försummade undersökningsplikt istället för att leda 

till försummad upplysningsplikt för den arbetssökande.  

 

4) Samlad bedömning i det enskilda fallet 

Alla dessa faktorer bedöms av AD för att avgöra om upplysningsplikt ålegat den 

arbetssökande. Arbetsdomstolen anger att bedömningen ska ske med hänsyn till alla 

omständigheter i det enskilda fallet. Det gör att faktorer som väger för och emot att 

upplysningsplikt ska föreligga ska jämkas samman för att avgöra om den 

arbetssökande under anställningsförfarandet haft att upplysa arbetsgivaren om den 

aktuella uppgiften. Det blir här en slags intresseavvägning mellan arbetstagarens 

intresse av att behålla anställningen och arbetsgivarens vilja att frånträda avtalet. Här 

kan man även se att samhällets intresse av att en arbetssökande som planerar att 

skaffa familj inte ska få nackdelar i arbetslivet. Eller att en arbetssökande som 

avtjänat sitt straff för ett brott, inte ska dömas ytterligare för det genom att uteslutas 

från arbetsmarknaden. 

 

 

4.4.3.2 Rimlighetskriteriet 
 

Arbetsdomstolen anser alltså enligt rimlighetskriteriet att försummad 

upplysningsplikt endast ska leda till ogiltigförklaring om uppgiften gällde en 

omständighet som gett arbetsgivaren saklig grund för uppsägning. Man jämför här 

den arbetssökandes försummelse av upplysningsplikten med hur frågan om 

avtalsbrott hade bedömts om den arbetssökande istället redan varit anställd av 

arbetsgivaren. Domstolen kan genom rimlighetskriteriet komma fram till att 

upplysningsplikt förelegat den arbetssökande för en viss uppgift och att denne 

försummat denna upplysningsplikt, men ändå underlåta att ogiltigförklara avtalet 

med hänvisning till att om försummelsen varit ett avtalsbrott skulle det inte ha lett till 

uppsägning av avtalet. Denna bedömning går tillbaka på en omfattande praxis 

angående vad som anses vara saklig grund för uppsägning i och med att detta 

begrepp från början var mycket oklart. Tillämpningen av denna bedömningsgrund 

har lett till ett stort antal rättsfall som behandlar frågor med stor spridning och där 
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omständigheterna i de enskilda fallen kan skilja sig mycket åt. Som nämnts ovan har 

arbetsdomstolen angående saklig grund för uppsägning uttalat att denna bedömning 

inte kan ske med hjälp av generella principer. Istället har domstolen prövat varje fall 

utifrån alla omständigheter i det enskilda fallet, vilket innebär att många faktorer får 

spela in till exempel vid bedömningen av om en arbetstagares brottslighet på fritiden 

ska leda till att arbetsgivaren har rätt att säga upp arbetstagaren. Då man använder sig 

av denna bedömningsgrund även vid ogiltigförklaring av anställningsavtal följer 

denna omfattande praxis med. 

I denna samlade bedömning av upplysningspliktens faktorer och 

rimligheten av att ogiltigförklara anställningsavtalet, ingår ett samhälleligt 

skyddstänkande. Det gäller främst uppgifter om tidigare brottslighet, där den 

arbetssökande avtjänat sitt straff, och tillstånd som påverkar förmågan att arbeta som 

graviditet och sjukdom. Social hänsyn påverkar här bedömningen av om försummad 

upplysningsplikt ska leda till att en arbetstagare fråntas anställningen.  

 

 

4.4.4 EG-domstolens praxis 
 

Som ovan nämnts har även EG-domstolen tagit upp frågan om den arbetssökandes 

upplysningsplikt. Fallet gällde en kvinna som vid anställningsintervju för en 

tidsbegränsad anställning inte uppgav att hon var gravid och därmed endast skulle ha 

möjlighet att arbeta viss del av tiden.213 EG-domstolen hänvisade till 

likabehandlingsdirektivet214 och ansåg att arbetsgivaren inte hade rätt att säga upp 

kvinnan. Svensk doktrin har ställt sig tveksam till EG-domstolens beslut och menat 

att det inte är en fråga om graviditet och likabehandling utan fråga om bortovaro från 

arbetet.215 Då bortovaro från arbetet på grund av graviditet inte kan vara saklig grund 

för uppsägning blir dock EG-domstolens beslut detsamma som i det tidigare fallet C-

23/93 Webb, upplysningsplikt anses inte föreligga angående graviditet. Här träder 

samhällets intresse av att skydda den arbetssökandes rätt till integritet vad gäller 

familjeplanering tydligt fram. 

 

                                                 
213 EG-domstolens dom i mål C-109/2000 TeleDanmark 
214 76/207/EEG Likabehandlingsdirektivet 
215 Se Nyström, EU och arbetsrätten s. 231 och Göransson, Karlsson, Diskrimineringslagarna s. 47 
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4.5 Slutsats 
 

Många faktorer tillåts spela in vid arbetsdomstolens bedömning av den 

arbetssökandes upplysningsplikt och det är oklart vilka kriterier som ska ligga till 

grund för att försummad upplysningsplikt ska leda till ogiltighet och vilka principer 

som ska ligga till grund för bedömningen. Att domstolen sedan väger samman alla 

kriterier i en samlad bedömning leder till en stor rättsosäkerhet och en begränsad 

förutsebarhet vad gäller den arbetssökandes upplysningsplikt. Resultatet blir att det 

är svårt för parterna att bedöma omfattningen av upplysningsplikten under 

anställningsförfarandet och då tvist uppkommer om giltigheten av 

anställningsavtalet. Även för arbetsdomstolen blir det svårt att dra gränserna för 

upplysningsplikten utifrån rekvisiten och alla de faktorer som påverkar.  

 

De uppgifter som kan komma att bli föremål för en tvist angående försummad 

upplysningsplikt är uppgifter om möjligheten att utföra arbetsuppgifterna. Uppgifter 

som har relevans för detta är kompetensfaktorer, arbetsrelaterad kriminalitet, vissa 

sjukdomstillstånd och bortovaro från arbetet. I och med att bedömningen av den 

arbetssökandes upplysningsplikt i arbetsdomstolen kopplats till begreppet saklig 

grund för uppsägning kan upplysningsplikt endast föreligga för uppgifter som 

relevanta för den arbetssökandes möjligheter att utföra arbetet, en typ av 

väsentlighetskriterium. Upplysningsplikt ska alltså föreligga för sådant som är 

väsentligt för arbetsgivarens avtalsvilja, dock inte sådant som en normal arbetsgivare 

inte förväntar sig att bli upplyst om. Avgörande för bedömningen blir alltså om 

uppgiften är relevant för anställningen, och om en normal arbetsgivare därmed 

förväntat sig att bli upplyst om förhållandet. Dock kan upplysningsplikt ändå inte 

anses föreligga om uppgiften ska anses ingå i arbetsgivarens undersökningsplikt.  

 

Att utifrån dessa rekvisit, och utifrån den omfattande praxisen angående saklig grund 

för uppsägning, härleda för vilka uppgifter som den arbetssökande ska anses ha 

automatisk upplysningsplikt blir mycket svårt. Som nämnts ovan har 

arbetsdomstolen angående saklig grund för uppsägning uttalat att denna bedömning 

inte kan ske med hjälp av generella principer. Det innebär att man inte heller kan 
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uttala sig om några generella principer för vilka uppgifter som den arbetssökande ska 

ha upplysningsplikt för. I de rättsfall där arbetsdomstolen ålagt den arbetssökande 

upplysningsplikt gällde upplysningsplikten uppgifter som tidigare brottslighet och 

missbruksproblem. Men trots att den arbetssökande i dessa fall försummat sin 

upplysningsplikt, har detta inte lett till ogiltigförklaring eftersom arbetsdomstolen 

inte ansett denna påföljd rimlig för den arbetssökande. Arbetsdomstolens bedömning 

av den arbetssökandes upplysningsplikt är därmed att denna plikt är mycket 

begränsad. AD:s rimlighetsrekvisit innebär dessutom att, av de fall där den 

arbetssökande anses ha upplysningsplikt, är det mycket få där försummelse av 

upplysningsplikten leder till ogiltigförklaring.  

Detta betyder att den arbetssökande är så pass skyddsvärd att en 

ondtroende arbetssökande, i större utsträckning än någon annan avtalspart, ska 

tillåtas lura sin motpart i avtalsförhandlingar. Det torde inte stämma överens med 

doktrinens åsikt vad gäller en underlägsen parts upplysningsplikt, se ovan stycke 4.3. 

Jag diskuterar detta mer utförligt i kapitel 6. 
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5 Tvist om anställningsavtal  
 

 

5.1 Arbetsdomstolen  
 

För arbetstvister gäller att tvist som tas upp av arbetsgivarorganisation, 

arbetstagarorganisation som representerar arbetstagaren, eller av arbetsgivare som 

slutit kollektivavtal, får tas upp i tingsrätt eller med arbetsdomstolen som första 

instans.216 I tvist som tas upp av enskild arbetstagare, en arbetstagare som är 

oorganiserad eller arbetar på en arbetsplats där kollektivavtal saknas, är tingsrätt 

första instans och parterna har möjlighet att överklaga till arbetsdomstolen.217 Om 

arbetstagaren är organiserad tas tvisten upp i Arbetsdomstolen som första instans. I 

arbetsdomstolen är det arbetstagarens organisation som har rätt att föra talan.218 

Arbetsdomstolen är högsta instans i arbetsrättsliga tvister.219 Det innebär att 

arbetsdomstolen i många tvister är både första och sista instans för 

domstolsprövning. Arbetsdomstolen får dock enligt arbetstvistlagen inte ta upp en 

tvist om inte tvisteförhandling skett mellan parterna, vilket innebär att frågan redan 

behandlats parterna emellan innan domstolen tar upp frågan.220  

Arbetsdomstolen är sammansatt av ledamöter av tre olika kategorier; 

domare, intresserepresentanter och oberoende personer med ”särskild insikt i 

förhållandena på arbetsmarknaden”221. Intresserepresentanterna utses av regeringen, 

på begränsat förordnande utifrån förslag av parterna på arbetsmarknaden, på 

arbetsgivarsidan bland andra Föreningen Svenskt Näringsliv och Sv. 

Kommunförbundet. På arbetstagarsidan ges förslag på intresserepresentanter av 

fackförbunden LO, TCO och Saco.222 Arbetsdomstolens domar kan inte överklagas 

och vinner omedelbart laga kraft. Part som anser att rättegångsfel förekommit i 

                                                 
216 LAS 43 § och Lag (1974:371) om rättegången i arbetstvister 2 kap. 1 § (LRA) 
217 Lag (1974:371) om rättegången i arbetstvister 2 kap. 2 §, Iseskog, uppsägning s. 210  
218 Lag (1974:371) om rättegången i arbetstvister 4 kap. 5 § 
219 LRA 2 kap. 4 § 
220 LRA 4 kap. 7 § 
221 LRA 3 kap. 2 § 3 stycket 
222 LRA 3 kap. 3 § 
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förhandlingarna kan vända sig till högsta domstolen med en talan om resning eller 

besvär över domvilla.223 Domar kan även anmälas till Europadomstolen.224 

5.2 Tvisten 
 

Då en arbetsgivare vill häva ett anställningsavtal är de arbetsrättsliga termerna 

avsked och uppsägning tillämpliga. Hävning är normalt en påföljd vid motparts 

kontraktsbrott. Enligt praxis kan dock försummad upplysningsplikt, dolus eller culpa 

in contrahendo, även leda till en rätt att häva avtalet. Hävning motsvaras inom 

arbetsrätten för anställningsavtal av avsked enligt 18 § anställningsskyddslagen. 

Arbetstagaren kan också häva ett anställningsavtal, detta har dock inte så stor 

betydelse eftersom arbetstagaren alltid kan säga upp anställningen, utan att behöva 

visa saklig grund för uppsägningen.225 Då en arbetsgivare vill avskeda en 

arbetstagare gäller formföreskrifter för avskedandet. En arbetsgivare får vid avsked 

inte heller grunda avskedet på omständigheter som arbetsgivaren känt till mer än två 

månader innan avskedet. Rättsverkningarna för hävning och avsked är desamma och 

innebär att anställningsförhållandet omedelbart upphör.  

Då en arbetsgivare vill ogiltigförklara anställningsavtalet med stöd av 

ogiltighetsreglerna i avtalslagen är termen inte hävning utan ogiltigförklaring. 

Arbetsgivare använder dock vid tvist i arbetsdomstolen termen hävning vid såväl 

uppsägning, avsked och ogiltigförklaring enligt avtalslagen. Om arbetsgivaren anser 

att anställningsavtalet är ogiltigt på grund av svek kan han med ensidigt agerande (en 

förklaring) upphäva anställningsavtalet.226 Det krävs således inga särskilda 

formregler, som vid avskedande. Arbetstagaren får då överklaga arbetsgivarens 

beslut. Detta innebär att det är arbetstagarsidan som, vid en tvist om ett 

anställningsavtals giltighet, går till domstol. Vid svek gäller en delad bevisbörda, 

vilket innebär att arbetsgivaren har att bevisa en lögn eller ett förtigande på den 

arbetssökandes sida, och arbetstagaren har att bevisa att lögnen eller förtigandet inte 

påverkat arbetsgivarens beslut eller varit väsentlig för arbetsgivaren.227 

                                                 
223 Regeringsformen 11 kap. 11§, Lunning, Anställningsskyddslagen s. 648 
224 Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
friheterna art. 6, Lunning, Anställningsskyddslagen s. 649 
225 Iseskog, Uppsägning av personliga skäl s. 42 
226 Iseskog, Uppsägning av personliga skäl s. 42 
227 Malmberg, Arbetssökande upplysningsplikt s. 644 
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Arbetstagaren kan i domstol yrka ogiltigförklaring av avskedet eller 

hävningen och skadestånd, allmänt och ekonomiskt.228 Det allmänna skadeståndet 

ska verka preventivt mot uppsägningar som inte är sakligt grundade. Det ekonomiska 

skadeståndet ska innefatta ersättning för lön och andra förmåner. Detta är oftast inte 

aktuellt då anställningsavtal, på yrkande av arbetstagaren genom ett interimistiskt 

beslut, kan anses bestå så länge tvist om avtalet pågår.229 Arbetstagare som inte vill 

att anställningsavtalet ska bestå kan begära endast skadestånd om uppsägningen inte 

varit sakligt grundad och att arbetstagaren lidit ekonomisk skada på grund av 

uppsägningen.230  

Om en arbetsgivare upphäver anställningsavtalet på grund av svek och 

domstolen inte kan konstatera att arbetstagaren förfarit svikligt, är upphävandet 

egentligen att se som ett avsked som är utan saklig grund, och arbetsgivaren blir 

skadeståndsskyldig enligt anställningsskyddslagen.231 En uppsägning som blir ogiltig 

betyder att anställningsförhållandet består, rättar sig arbetsgivaren inte efter domen 

stadgar anställningsskyddslagen att anställningsförhållandet ska anses upplöst och ett 

nominellt skadestånd ska betalas till arbetstagaren.232  

Domstolens bedömning av om svek föreligger och om avtalet ska 

ogiltigförklaras är en objektiv bedömning. I AD 1980 nr 89 uttalade domstolen att 

arbetsgivaren hade ”fog för sin bedömning”. Detta grundas på en objektiv 

bedömning som innebär att en lögn är svek i den mån man kan påstå att en normal 

seriös arbetsgivare inte skulle ha anställt arbetstagaren om arbetsgivaren vetat 

sanningen.233 Lögn, om till exempel kriminalitet, kan alltså anses vara svek vid vissa 

anställningsavtal och inte anses som svek vid andra, beroende av om lögnen hade 

relevans objektivt sett.234  

Arbetsdomstolen uttalade i AD 1997 nr 36 att svaret på frågan om 

upplysningsplikt förelåg för den arbetssökande måste bli resultatet av en samlad 

bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet.235 Sedan AD 1980 nr 89 har 

inget anställningsavtal hävts på talan av arbetsgivaren att omständigheterna vid 

avtalslutet gör anställningsavtalet ogiltigt. Arbetstagare har i alla senare fall, vid en 
                                                 
228 Iseskog, Uppsägning av personliga skäl s. 214 
229 LAS 35 §. Iseskog, Uppsägning av personliga skäl s. 214 
230 Iseskog, Uppsägning av personliga skäl s. 215 
231 Iseskog, Uppsägning av personliga skäl s. 42 
232 se 39 § LAS och Iseskog, A a s. 213 
233 Iseskog, A a s. 40 
234 Iseskog, Uppsägning av personliga skäl s. 41 
235 Domskälen s. 283 
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samlad bedömning av alla omständigheter i de enskilda fallen, ursäktats för sin 

försummelse av upplysningsplikten, på grund av avsaknad insikt, fog för 

uppfattningen att arbetsgivare kände till omständigheterna, att uppgiften saknat 

relevans för anställningen och slutligen för att omständigheten inte skulle ha varit 

saklig grund för uppsägning. AD:s praxis innebär att den arbetssökandes 

upplysningsplikt är mycket svag, vilket går i linje med den svenska arbetsrättens syn 

på arbetstagaren som en svagare part, ett resonemang om underlägsen ställning som 

enligt lagstiftaren även ska utsträckas till att innefatta den arbetssökande.  

 

 

5.3 Lagvalet och arbetsdomstolen 
 

I förarbetena till anställningsskyddslagen angavs att ett anställningsavtal skulle 

kunna ogiltigförklaras enligt allmänna avtalsrättsliga regler.236 I en senare 

utvärdering av anställningsskyddslagen angavs att inget behov av att ändra på 

regeltillämpningen i detta fall fanns.237 Lagstiftaren menar att det är avtalslagen som 

styr om ett slutet avtal ska vara giltigt och binda avtalsparterna och detta ska även 

gälla för anställningsavtal.238 En hävning av ett anställningsavtal med stöd av 

försummad upplysningsplikt är alltså inte en hävning, utan en ogiltigförklaring med 

hänsyn till omständigheterna vid avtalslutet. En hävning av ett anställningsavtal i 

enlighet med reglerna i anställningsskyddslagen kan bara ske som en påföljd av 

arbetstagarens avtalsbrott, på grund av att arbetstagaren misskött något av 

åtagandena i det giltiga anställningsavtalet.  

I de tidigaste rättsfallen från arbetsdomstolen angående den 

arbetssökandes upplysningsplikt undvek domstolen att tillämpa avtalslagen istället 

för anställningsskyddslagen. I AD 1979 nr 143 tog arbetsdomstolen först ställning till 

arbetsgivarens fjärdehandsgrund och prövade om arbetsgivaren hade kunnat avskeda 

arbetstagaren. Domstolen uttalade att denna var den åtgärd som 

anställningsskyddslagen primärt anvisade för att omedelbart häva ett 

anställningsförhållande.239 I AD 1980 nr 89 uttalade domstolen vidare att frågan om 

                                                 
236 SOU 1973:7 s. 178 och prop. 1973:129 s. 239 
237 DsA 1981:6 s. 251 och prop. 1981/82:71 s. 110 
238 SOU 1973:7 s. 178, prop. 1973:129 s. 239, prop. 1975/76:105 Bil 1 s. 331, SOU 1993:32 s. 410 
239 AD 1979 nr 143, domskälen s. 847  
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lagvalet saknar praktiskt intresse, och endast har betydelse för arbetstagaren 

möjlighet att begära skadestånd på grund av brott mot formföreskrifterna i 

anställningsskyddslagen.240  

Då arbetsdomstolen i 1979 års fall underlät att pröva frågan enligt 

avtalslagens regler och istället prövade om arbetsgivaren hade kunnat avskeda 

arbetstagaren förutsatte domstolen att arbetstagarens försummade upplysningsplikt i 

anställningsförfarandet var ett avtalsbrott mot det sedermera slutna 

anställningsavtalet.241 Inte heller i AD 1997 nr 36 tog domstolen ställning till 

lagvalet, utan hänvisade till 1979 års fall, och till att samma domslut kan nås vid 

tillämpande av de två olika regelsystemen.242 Arbetsdomstolen har genom detta 

uttalande visat att den missuppfattat skillnaden mellan avtalslagens och 

anställningsskyddslagens tillämpning på anställningsavtal. Det saknas stöd för att 

tolka anställningsskyddslagens avskedanderegel på det sättet att arbetstagarens 

agerande vid avtalslutet, culpa in contrahendo, kan läggas till grund för ett 

avskedande.243 Avskedande ska endast ske vid arbetstagarens avtalsbrott genom 

grovt åsidosättande av en förpliktelse i anställningsavtalet, avtalsbrott.244  

Först i AD 2000 nr 81, landstingsfallet, prövades hävning av 

anställningsavtalet, på grund av den arbetssökandes försummade upplysningsplikt, 

uttryckligen enligt ogiltighetsreglerna i avtalslagen. Arbetsgivarens förstahandsgrund 

var rätt att häva avtalet med stöd av 30 §, alternativt 36 § avtalslagen och som 

andrahandsgrund angav arbetsgivaren att tillräckliga skäl för avsked förelegat. 

Tingsrätten, som var första instans i tvisten, konstaterade först och främst att 

anställningsavtalet inte var att anse som ogiltigt enligt avtalslagen och nämnde endast 

i förbifarten att inte heller skäl för avsked kunde anses föreligga.245 Då 

arbetsgivarens hävning inte godkändes uttalade tingsrätten att hävningen var att 

likställa med ett ogrundat avskedande och gav arbetstagaren rätt till skadestånd. 

Målet överklagades till arbetsdomstolen, som gjorde samma bedömning som 

tingsrätten.  

 

 
                                                 
240 AD 1980 nr 89, domskälen s. 567 
241 Iseskog, Ogiltiga anställningsavtal s. 16 
242 AD 1997 nr 36, domskälen s. 281 
243 Iseskog, Ogiltiga anställningsavtal s. 17 
244 Anställningsskyddslagen 18 § 
245 TR:ns dom 1999-08-18 i mål nr T 3198-98 
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5.4 Slutsats 
 

Anställningsskyddslagens reglering av anställningsavtalet präglas av att 

arbetstagaren anses vara särskilt skyddsvärd. Att däremot avtalslagen är tillämplig på 

anställningsavtalet giltighet innebär att frågan om den arbetssökandes 

upplysningsplikt inte ska avgöras i samma trygghetsanda.246 Då ett giltigt 

anställningsavtal sägs upp av arbetsgivaren eller arbetstagaren avskedas av 

arbetsgivaren, ska arbetstagaren skyddas genom formföreskrifter och kravet på att 

arbetsgivaren ska ha saklig grund för uppsägning av personliga skäl. Då 

arbetstagaren vid ingående av anställningsavtalet förfarit svikligt mot arbetsgivaren 

och på så sätt åstadkommit det avtal som ger arbetstagaren stort skydd, ska dock inte 

dessa skyddsregler gälla.247  

Arbetsdomstolen hade fel när de uttalade att lagvalet inte hade någon 

betydelse, eftersom hävning av anställningsavtalet genom avsked är en påföljd av 

avtalsbrott, och det inte finns något stöd i anställningsskyddslagen för att uppsägning 

eller avsked kan grundas på agerande innan avtalslut. AD:s uttalande om att enda 

konsekvensen av lagvalet är att en användning av avtalslagens regler befriar 

arbetsgivaren från de formföreskrifter av skyddskaraktär som måste iakttagas då 

hävning sker enligt anställningsskyddslagens regler om uppsägning och avsked, är 

därmed också felaktigt. Då en arbetsgivare åberopar avskedanderegeln i 

anställningsskyddslagen som stöd för att häva ett anställningsavtal med hänvisning 

till en omständighet som förelåg före avtalsslutet ska arbetsgivarens talan i den delen 

inte beaktas, eftersom endast avtalslagens regler kan ligga till grund för en sådan 

talan.  

I och med landstingsfallet torde lagvalsproblematiken vara löst, 

lagstiftaren och arbetsdomstolen är nu överens om att avtalslagen är tillämplig på 

slutande av anställningsavtal och anställningsavtals giltighet. Det är dock fortfarande 

oklart vilka kriterier som ska ligga till grund för att försummad upplysningsplikt ska 

leda till ogiltighet och vilka principer som ska styra bedömningen, se ovan stycke 

                                                 
246 Hultmark, Upplysningsplikt vid ingående av avtal s. 50 
247 Hultmark, A a s. 50 
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4.5. Arbetsdomstolen har fortfarande fel när de i landstingsfallet säger att försummad 

upplysningsplikt endast kan leda till ogiltighet då försummelsen gäller uppgifter om 

förhållanden som varit saklig grund för uppsägning eller avsked, för detta finns inte 

heller något stöd i lagen.248  

 

 

                                                 
248 Iseskog, Ogiltiga anställningsavtal s. 22 
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6 Sammanfattande slutsatser  
 

Arbetsdomstolen hade i sin tidigare praxis angående den arbetssökandes 

upplysningsplikt missuppfattat skillnaden mellan den arbetsrättsliga lagstiftningens 

reglering av anställningsavtal och avtalslagens tillämpning på anställningsavtalet. 

Lagstiftaren avsåg att avtalslagen skulle reglera slutande av anställningsavtal, liksom 

den reglerar slutande av alla andra typer av avtal. Anställningsskyddslagen var 

avsedd att reglera innehållet i giltiga anställningsavtal och upphörande av desamma. 

Min tolkning av vad lagstiftaren avsåg med denna åtskillnad blir att arbetsdomstolen 

bort ogilla en arbetsgivares talan om hävning på grund av försummad 

upplysningsplikt i den del denna talan grundats på tillämpning av 

anställningsskyddslagen. Arbetsdomstolen gjorde inte denna bedömning utan 

uttalade att en prövning av den arbetssökandes upplysningsplikt ledde till samma 

resultat enligt båda lagstiftningarna. I och med att landstingsfallet först togs upp i 

tingsrätten, som endast prövade om avtalet skulle ogiltigförklaras enligt 30 eller 33 

§§ avtalslagen kanske detta missförstånd är uppklarat. I samma rättsfall införde dock 

arbetsdomstolen en ytterligare faktor, i bedömningen av den arbetssökandes 

upplysningsplikt, som jag ställer mig tveksam till, nämligen det som jag kallat 

rimlighetskriteriet.  

 

Den allmänna upplysningsplikten är alltså både en del av den avtalsrättsliga 

principen om en lojalitetsplikt avtalsparter emellan vid avtalsslutande, och en 

indirekt lagstadgad plikt, som vid försummelse av densamma, kan leda till 

ogiltigförklaring av ett slutet avtal. Rekvisiten för ogiltigförklaring av ett avtal är att 

avtalsparten kände till uppgiften ifråga, att avtalsparten hade insikt om motpartens 

okunskap och även om uppgiftens betydelse för motparten. Det krävs även ett 

kausalsamband mellan förtigandet av uppgiften och motpartens avtalsvilja eller 

önskemål om avtalsvillkoren. Många ytterligare faktorer påverkar även omfattningen 

av en avtalsparts upplysningsplikt, bland andra motpartens förväntningar och 

motpartens undersökningsplikt. I den arbetssökandes fall påverkar även uppgiftens 

art omfattningen av upplysningsplikten. I arbetsdomstolens praxis har den 

arbetssökandes upplysningsplikt blivit mycket begränsad, redan i bedömningen av 

upplysningspliktens omfattning. AD har bland annat uttalat att en rekryterande 
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arbetsgivare inte har rätt att förvänta sig många uppgifter från den arbetssökande, 

varken i en meritförteckning eller under en anställningsintervju. Arbetsdomstolen har 

även slagit fast att den rekryterande arbetsgivarens undersökningsplikt är mycket 

långtgående. Därmed är arbetsgivaren skyldig att själv undersöka den arbetssökandes 

kompetens, och att ställa frågor till den arbetssökande om sådant som arbetsgivaren 

anser är viktigt för bedömningen av den arbetssökandes lämplighet för den sökta 

tjänsten. Omfattningen av den arbetssökandes automatiska upplysningsplikt blir 

därmed mycket liten.  

 

Redan att omfattningen av den arbetssökandes upplysningsplikt är mer begränsad än 

vad som gäller för andra avtalsparter, leder till att den arbetssökande är skyddad 

gentemot arbetsgivaren. I och med landstingsfallet begränsade arbetsdomstolen 

ytterligare den arbetssökandes upplysningsplikt genom att sätta gränser för antalet 

situationer då en arbetssökandes försummelse av upplysningsplikten leder till 

ogiltigförklaring av ett anställningsavtal. Ogiltigförklaring av anställningsavtal ska 

enligt arbetsdomstolen endast ske, om den uppgift som den arbetssökande förtigit, 

gäller en omständighet som vid uppsägning av en arbetstagare hade varit saklig 

grund för uppsägning. Vid allmän upplysningsplikt finns inget sådant 

rimlighetskriterium för ogiltighetsförklaring, utan endast rekvisiten vetskap, insikt 

och kausalitet. Även genom detta arbetsdomstolens rimlighetsrekvisit är den 

arbetssökande mer skyddad än någon annan avtalspart vid slutande av avtal.  

 

Vid anställningsavtal påverkas alltså bedömningen av upplysningsplikten även av 

frågan om uppgiften gällde ett förhållande som skulle ha varit saklig grund för 

uppsägning. Varför anser arbetsdomstolen att endast förhållanden som är saklig 

grund för uppsägning är relevanta för arbetsgivaren i förhållande till svekregeln och 

den arbetssökandes upplysningsplikt? Lagstiftarens uttalande om att avtalslagens 

regler ska vara tillämpliga på slutande av anställningsavtal torde innebära att den 

arbetssökande inte ska vara skyddsvärd i förhållande till avtalslagens 

ogiltighetsregler. Det är kanske på grund av att detta lagstiftarens uttalande inte 

riktigt stämmer överens med lagstiftarens annars klart framstående önskan att den 

arbetssökande ska skyddas mot en starkare arbetsgivarpart, som arbetsdomstolen valt 

att ändå blanda in arbetsrättsliga skyddsregler för den arbetssökande i bedömningen 

av avtalslagens ogiltighetsregler. Även samhällets intresse av att kvinnors integritet 
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inte ska kränkas med frågor om familjeplanering och graviditet, samt att en brottsling 

som avtjänat sitt straff inte ytterligare ska straffas genom uteslutning från 

arbetsmarknaden verkar ha påverkat arbetsdomstolens bedömning av om den 

arbetssökandes försummade upplysningsplikt rimligtvis ska leda till ogiltigförklaring 

av ett slutet anställningsavtal.  

 

Att använda begreppet saklig grund i bedömningen av om en tillämpning av 

svekregeln ska leda till ogiltigförklaring av ett avtal anser jag dock är olämpligt. 

Saklig grund-begreppet härstammar från en lagstiftning som endast är tillämplig på 

giltiga avtal. Begreppet tar sikte på att reglera förutsättningarna för att avsluta ett 

långvarigt avtal med mycket speciella kännetecken, där ena parten anses underlägsen 

och ska skyddas mot den andre, starkare partens godtyckliga uppsägande av avtalet. 

Begreppet saklig grund är starkt färgat av arbetsrättens speciella avtalsförhållande 

mellan arbetstagare och arbetsgivare. Saklig grund är en bedömning av om 

arbetsgivaren haft rätt att säga upp en arbetstagare. Uppsägning av en arbetstagare 

kan endast ske på grund av att arbetstagaren misskött någon av sina förpliktelser 

enligt anställningsavtalet. Uppsägning är alltså, liksom hävning, en påföljd som 

arbetsgivaren kan ta till då arbetstagaren begått ett kontraktsbrott. Svekregeln, och 

upplysningsplikten, är däremot en rättsgrund för ursprunglig ogiltighet av en 

rättshandling, vilken ska användas för att pröva om ett giltigt avtal ska anses 

föreligga. Att använda principen om saklig grund som ett ytterligare kriterium för att 

anse att ett avtal ska vara ogiltigt enligt svekregeln, som inte beaktar parternas 

inbördes ställning och avtalstypen, är både felaktigt och inkonsekvent. Att, som 

arbetsdomstolen i rättsfallet landstingsfallet gör, hänvisa till svekregeln och sedan 

pröva om omständigheten i fråga hade utgjort saklig grund för uppsägning är att 

blanda två mycket skilda rättsområden med helt olika grundprinciper och 

förutsättningar. Saklig grund-begreppet är arbetsrättens form av det allmänt 

avtalsrättsliga relevanskriteriet och principen om väsentlig förutsättning, jag anser 

därmed att det vore mer riktigt att direkt tillämpa dessa principer och utifrån dessa 

skapa en rent avtalsrättslig bedömning av den arbetssökandes upplysningsplikt. 

 

Man kan alltså ifrågasätta om det är lämpligt att blanda ihop dessa två, mycket olika, 

rättsområden i en rättsfigur som upplysningsplikten. Ett sådant 

väsentlighetskriterium som det rimlighetskriterium som arbetsdomstolen skapat är, 



 

 

70

som vi sett i förutsättningsläran, inte främmande för avtalsrätten, men har inte funnits 

i grunderna för den allmänna upplysningsplikten. Hänsyn tas i avtalsrätten till en 

avtalspart i underlägsen ställning, bland annat vid tillämpning av 36 § som vi sett 

ovan. I doktrinen har dock framförts, att i fråga om upplysningsplikt och lojalitet vid 

avtalsslutande, bör inte en underlägsen ställning kunna leda till att en avtalspart som 

anses underlägsen tillåts lura en motpart i större utsträckning än vad som tillåts vid 

avtal mellan jämbördiga avtalsparter. I den arbetssökandes upplysningsplikt har 

därmed sammanblandningen av de två rättsområdena lett till en upplysningsplikt som 

är främmande för den allmänna upplysningspliktens grunder och avtalsrättens teorier 

om avtalsslutande. Jag anser att resultatet även är främmande för den arbetsrättsliga 

regleringen av anställningsavtalet, anställningsskyddslagen, vars främsta syfte är att 

skydda arbetstagare då arbetsgivaren vill avsluta anställningsförhållandet. 

Lagstiftaren anser visserligen att den arbetssökande är skyddsvärd, men lagstiftarens 

åtgärder för att åstadkomma ett skydd för den arbetssökande har främst varit lagarna 

med förbud mot diskriminering och jämställdhetslagen. Arbetsdomstolens tolkning 

av den arbetssökandes upplysningsplikt går därmed utanför arbetsrättens syfte. Den 

arbetssökandes upplysningsplikt har så att säga hamnat mellan två stolar.  

 

Jag anser på grund härav att den arbetssökandes upplysningsplikt inte är väl avvägd i 

förhållande till anställningsavtalet särart och dess koppling till principer inom de 

båda rättsområdena avtalsrätt och arbetsrätt. Om man dessutom ser till den 

rekryterande arbetsgivarens ställning som den avtalspart för vilken 

anställningsavtalet innebär flest kostnader och det största risktagandet, anser jag att 

den arbetssökande fått alltför stort skydd i arbetsdomstolens praxis vad gäller 

upplysningsplikten. Redan rekvisiten för svekregeln och den allmänna 

upplysningsplikten innebär att försummelse av upplysningsplikten på den 

arbetssökandes sida ska vara uppsåtlig. I och med detta är den arbetssökande 

ondtroende angående förtigandets påverkan på arbetsgivarens avtalsvilja, och bör 

inte åtnjuta något extra skydd på grund av sin ställning som arbetssökande.  

 

Jag ifrågasätter om inte lagstiftarens syfte att skydda den arbetssökande, i samklang 

med den skyddslagstiftning som redan finns till den arbetssökandes skydd, bättre 

uppnås genom att upplysningsplikten utformas annorlunda än så som 

arbetsdomstolen utformat den. För en jämförelse kan man bland annat se på den 
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lösning som införts i försäkringsrätten, där både försäkringstagarens upplysningsplikt 

och påföljder vid försummad upplysningsplikt lagstadgats. Dessa påföljder är inte 

endast ogiltigförklaring av avtalet, utan har istället kopplats till avtalet och dess 

förpliktelser, på så sätt att försummad upplysningsplikt på försäkringstagarens sida 

kan leda till jämkning av försäkringsersättningen eller att försäkringsgivaren helt 

befrias från ansvar. En liknande lagstiftning av den arbetssökandes upplysningsplikt 

skulle leda till större förutsebarhet för rekryterande arbetsgivare och arbetssökande i 

anställningsförfarandet. Frågan är om inte denna lösning vore lämplig även för 

utformningen av den arbetssökandes upplysningsplikt. 

 Man kan även ifrågasätta varför arbetsdomstolen valt att inte ta 

ställning till att tillämpa 36 § avtalslagen vid ogiltigförklaring av anställningsavtal på 

grund av försummad upplysningsplikt. Varför anser arbetsdomstolen att 36 § 

avtalslagen inte ska vara tillämplig då en arbetsgivare, som om han eller hon känt till 

omständigheterna som den arbetssökande förtigit, hade velat ändra avtalsvillkoren 

till exempel genom att ge arbetstagaren andra arbetsuppgifter?  Det finns inget i 

lagmotiven som tyder på att endast 30 § avtalslagen ska vara tillämplig på 

anställningsavtal, samtidigt som inte 36 § ska tillämpas på denna avtalstyp.249 

Lagstiftarens mening torde därmed vara att även 36 § avtalslagen kan användas för 

att jämka ett anställningsavtal som, från arbetsgivarens sida, grundats på fel 

omständigheter. På så sätt kunde arbetsdomstolen, istället för att pröva om det är 

rimligt att avsluta anställningen, på samma sätt som sker vid försäkringsavtal, 

bedöma om en rimlig påföljd vore att avtalet jämkas till arbetsgivarens fördel. Detta 

skulle vara en sådan tillämpning av avtalslagen på slutande av anställningsavtal som 

lagstiftaren avsåg. Samtidigt får arbetsdomstolen genom 36 § andra stycket en 

möjlighet att beakta den arbetssökandes ställning vid bedömningen av 

upplysningsplikten. En jämkning av anställningsavtalet skulle även likna den 

arbetsrättsliga omplaceringsskyldigheten, i och med att jämkningen kunde innebära 

att arbetstagaren åläggs andra arbetsuppgifter eller lägre lön.  

 

Jag anser sammanfattningsvis att den arbetssökande visserligen är skyddsvärd vid 

förhandling om anställningsavtal, men att arbetsdomstolens utformning av den 

arbetssökandes upplysningsplikt är inte väl avvägd i förhållande till 

                                                 
249 SOU 1974:83 s. 110,  prop 1975/76:81 s. 114, se Sigeman, 36 § och arbetsrätten s. 589 
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upplysningspliktens avtalsrättsliga grunder. Ett skydd för den arbetssökande anser 

jag kan uppnås bättre på annat sätt än att låta arbetsrättsliga principer influera 

bedömningen av upplysningsplikten. En ren avtalsrättslig bedömning av den 

arbetssökandes upplysningsplikt skulle också leda till att hänsyn tas till den 

arbetssökandes ställning, och denna bedömning av upplysningsplikten tillsammans 

med de arbetsrättsliga diskrimineringslagarna skulle leda till ett väl utformat skydd 

för den arbetssökande. 
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