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Summary 

At the same time as the technical advancement of society progresses so does the amount of 

information, which in turn has increased the demands of employees’ knowledge and compe-

tence. The progress has also lead to corporations using non-disclosure agreements to prevent 

that crucial information and knowledge does not leave the company. But what does a non-

disclosure agreement really mean? The purpose of this thesis is to demonstrate the complexity 

of the issues that might arise when an employee tries to interpret what a non-disclosure agree-

ment means in the Swedish labour-law. By clarifying why employees’ non-disclosure agree-

ments are an economic necessity for knowledge-based corporations also explains why the usage 

can be justified. At the same time as the employee signs the employment contract an obligation 

arises to stay loyal to the employer which includes being discrete regarding sensitive infor-

mation about the employer’s business. The width of the obligation to be discrete is based on the 

circumstances in the current case, although some general criteria can be singled out. The obli-

gation to remain discrete is not absolute, an employee has a right to publicly address wrongs in 

the employer’s business in certain circumstances. What is regarded as company-secret infor-

mation is much based on the employers’ own internal rules of conduct for secrecy and what 

follows of the nature of the information. The extent of a non-disclosure agreement in Swedish 

labour-law seems to be up to the employee and the employer to almost freely agree upon. Alt-

hough there seems to be some obligation for the employer to explain circumstances that can be 

of importance for the employee´s understanding of what the non-disclosure agreement means 

for the employee. Otherwise the employer might risk that the non-disclosure agreement does 

not have the intended effect. The width and function of the non-disclosure agreement seems to 

be a question of our time, the question is if it is supposed to be a tool to prevent that crucial 

knowledge does not leave companies – or frighten employees into silence?  
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Sammanfattning 

I takt med den tekniska utvecklingen av samhället så har även mängden information ökat, vilket 

i sin tur ökat kraven på att arbetstagare ska ha erforderlig kunskap och kompetens. Utvecklingen 

har också lett till att företag börjat använda sig av sekretessåtaganden för att förhindra att viktig 

information och kunskap inte lämnar företaget. Men vad innebär egentligen ett sekretessåta-

gande? Uppsatsen har som syfte att belysa de invecklade frågeställningar som en arbetstagare 

kan ställas inför vid tolkningen av vad ett sekretessåtagande innebär inom det privata närings-

livet. Genom att redogöra varför arbetstagares sekretessåtaganden kan vara ekonomiskt nöd-

vändiga för kunskapsintensiva företag så går sekretessåtagandets införande i anställningsför-

hållandet att rättfärdiga. I direkt anslutning till att arbetstagaren skriver på sitt anställningsavtal 

så uppkommer det en skyldighet för arbetstagaren att iaktta tystnadsplikt i känsliga frågor som 

rör arbetsgivarens verksamhet. Gränserna för tystnadsplikten styrs av omständigheterna i det 

enskilda fallet, även om vissa generella kriterier kan ställas upp. Tystnadsplikten är dock inte 

absolut, utan en arbetstagare får under vissa omständigheter offentligt påtala missförhållanden 

hos arbetsgivaren. Vad som anses vara företagshemligheter är i mångt och mycket styrt av ar-

betsgivarens interna rutiner kring hemlighållande och vad som kan förstås av uppgifternas na-

tur. Sekretessåtagandets vidd inom den svenska arbetsrätten synes vara upp till arbetsgivare och 

arbetstagare att fritt avtala om då det i princip råder avtalsfrihet. Dock torde vissa skyldigheter 

föreligga för arbetsgivare att påtala förhållanden som kan vara av vikt för att arbetstagaren ska 

förstå vad denne accepterat vid påskriften av sekretessåtagandet. Annars riskerar arbetsgivaren 

att inte få den verkan av sekretessåtagandet som varit avsedd. Sekretessåtagandets funktion och 

gränser torde vara en fråga som ligger i tiden, frågan är om det ska vara ett verktyg för att 

förhindra att viktig kunskap inte lämnar företag – eller att skrämma arbetstagare till tystnad? 
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Förkortningar och definitioner

AD – Arbetsdomstolen 

AvtL – Lag (1915:218) om avtal och andra 

rättshandlingar på förmögenhetsrättens om-

råde 

BrB – Brottsbalk (1962:70) 

CF - Civilingenjörsförbundet 

FHL – Lag (1990:409) om skydd för före-

tagshemligheter 

FoU – Forskning och Utveckling 

LAS – Lag (1982:80) om anställningsskydd 

MBL – Lag (1976:580) om medbestäm-

mande i arbetslivet 

PTK – Privattjänstemannakartellen 

RB – Rättegångsbalk (1942:740) 

SAF – Svenska arbetsgivareföreningen 

SALF – Sveriges arbetsledareförbund 

SCB – Statistiska central byrån 

SkL – Skadeståndslag (1972:207) 

SN – Svenskt Näringsliv 

 

Sekretess och sekretessåtagande 

Alla har vi nog någon gång kommit i kontakt med ordet sekretess, och de flesta torde förstå att 

informationen som är sekretessålagd är hemlig eller konfidentiell i sin natur och därmed inte 

får spridas vidare till vem som helst. Ordet förekommer frekvent inom arbetsrätten inom såväl 

det privata och det offentliga näringslivet men innebörden är inte likalydande för dessa. Sekre-

tess inom den offentliga verksamheten är lagstadgad genom OSL och tvingande för envar oav-

sett om sekretessen är reglerad i anställningsavtalet eller inte. Medan ett sekretessåtagande inom 

det privata näringslivet är ett avtal mellan två parter att inte sprida viss information vidare och 

torde vanligtvis förekomma i form av sekretessklausuler i anställningsavtal eller som ett enskilt 

avtal om utvidgad tystnadsplikt. För att undvika upprepningar används ordet sekretessåtagande 

framgent inom detta arbete som en samlingsterm för både sekretessavtal och sekretessklausul 

om inget annat anges. 



Kapitel 1 – Inledning  

8 

Kapitel 1 – Inledning 

”Genom min underskrift av detta sekretessavtal försäkrar jag att …” 

1.1 Bakgrund 

Information. Ordet torde kunna anses utgöra en av de största grundpelarna i dagens näringsliv. 

Från att arbetsgivare i historisk mening varit beroende av manskap, boskap och maskiner synes 

nu istället kunskap och erfarenhet blivit en av näringslivets mest eftertraktade resurser.1 I takt 

med att arbeten blir mer avancerade så följer även kraven på relevant utbildning. Detta innebär 

att arbetstagare som investerat i sig själva genom att studera i åratal vill arbeta med arbetsupp-

gifter som stämmer väl överens med den utbildning de valt. Arbetsgivare har därför ofta ett 

långtgående krav att kunna erbjuda attraktiva arbetsplatser där arbetstagare vill, och får, möj-

ligheten att fortsätta vidareutveckla sig själva och företaget de arbetar hos.2 Om en arbetsgivare 

inte kan erbjuda en attraktiv arbetsplats är det troligt att arbetstagaren väljer att söka sig till ett 

annat arbete för att på så sätt få nya stimulerande arbetsuppgifter eller karriärmöjligheter. Denna 

mobilitet av arbetstagare kan innebära problem för informationsintensiva företag – ofta be-

nämnda som kunskapsföretag – då arbetstagaren i och med flytten tar med sig den kunskap som 

arbetstagaren förvärvat från anställningen. Som en följd av detta försvinner ett upparbetat värde 

från företaget som en konkurrent i princip kan tillgodoräkna sig direkt genom arbetstagaren. 

Följaktligen är det logiskt att arbetsgivare vill begränsa möjligheterna för arbetstagare att an-

vända informationen de förvärvat med olika typer av åtgärder, såsom konkurrens- eller sekre-

tessklausuler i anställningsavtal eller genom enskilda avtal efter att en anställning redan skett. 

Konkurrensklausuler synes vara en allmänt känd företeelse vars innebörd kan påstås vara up-

penbar. Man ska inte konkurrera med sin arbetsgivare. Men detsamma torde inte med samma 

säkerhet gå att säga om sekretessklausuler och sekretessavtal. Vad innebär en sekretessklausul 

och vad är det egentligen en arbetstagare inte får berätta om arbetsgivaren? Får en arbetsgivare 

begränsa sina anställdas rätt att yttra sig hur som helst, och om vad som helst? Det torde dess-

utom följa av sekretessens natur att arbetstagare inte diskuterar kring hur tolkandet av sekretes-

sen ska ske – ett yppande av att man är bunden av sekretess kan ju i sig anses bryta sekretessen! 

Det är därför svårt att med säkerhet säga om problemet är utbrett eller inte, och i vilka verk-

samhetsområden det förekommer.3 I takt med att arbetsmarknaden till större del synes utnyttja 

outsourcing så innebär det att kunskapsföretag i form av konsultbolag blir mer och mer fre-

kventa. Och det synes främst vara i just kunskapsintensiva företag som användandet av sekre-

tessavtal kan anses vara försvarbart i och med deras beroende av personalens kunskap. Med allt 

att döma av utvecklingen av arbetsmarknaden så torde dock sekretessavtal komma att existera 

                                                 
1 SOU2008 s. 62. Se dock Alvesson, s.12ff där viss kritik för detta synsätt förs.  
2 Alvesson, s. 132f. 
3 I en artikel från 2015 på Transportarbetareförbundets hemsida visar att förståelsen av vad som innefattas av ett 

sekretessåtagande inte alltid är självklart. I sekretessavtalet som tilldelades de anställda på ett tankrengörings-

företag ansågs det som var ”allmänt känt” ej utgöra föremål för sekretess. Frågan vad som är allmänt känt torde 

vara en omständighet som till största del styrs av subjektiva bedömningar, varför arbetstagarnas bedömning av vad 

som är sekretessålagt torde variera stort. ”https://www.transport.se/Transportarbetaren/Start/Nyheter1/Sekretess-

avtal-oroar-anstalla-pa-Tankclean/” [Hämtat 2017-03-13]. 

https://www.transport.se/Transportarbetaren/Start/Nyheter1/Sekretessavtal-oroar-anstalla-pa-Tankclean/
https://www.transport.se/Transportarbetaren/Start/Nyheter1/Sekretessavtal-oroar-anstalla-pa-Tankclean/
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i allt större mängd än nu, vilket gör att en redogörelse kring problematiken av sekretessåtagan-

den känns aktuellare än någonsin. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att utreda när sekretessavtal och sekretessklausuler kan vara moti-

verade i ett privat anställningsförhållande. Uppsatsen ämnar även försöka besvara vilken funkt-

ion, verkan och omfattning ett sekretessåtagande kan ha inom det privata näringslivet. 

1.3 Problemställningar 

På grund av att det inte synes finnas en enhetlig syn kring vad ett sekretessåtagande innebär i 

det privata näringslivet så genomsyras detta arbete av följande frågeställningar; 

 Varför behövs sekretess och vilken typ av företag kan ha ett behov av sekretessåta-

gande? 

 Vad kan ett sekretessåtagande innebära i ett privat anställningsförhållande? 

 Vilka rättsverkningar kan följa av ett överträdande av sekretess för en arbetstagare?  

1.4 Metod 

I detta arbete så har en metod som närmast kan liknas den rättsdogmatiska metoden använts.4 

Uppsatsen har utgått ifrån de rättskällor som anses förhärskande inom arbetsrätten för att utifrån 

frågeställningarna försöka besvara hur ett sekretessåtagande kan bedömas enligt gällande rätt. 

Primärt har lagstiftning och förarbeten ansetts vara gällande rätt förutom i den mån kollektiv-

avtal har satt de semi-dispositiva bestämmelserna ur spel. Samtidigt har praxis en så pass bety-

dande roll inom arbetsrätten att rättsfallen ofta stakar ut hur olika situationer skall bedömas, 

vilket lett till att arbetet mången gång vilat på dessa. Vidare har författaren i samband med 

arbetets fortskridande uppmärksammat att vissa källor blivit frekvent hänvisade vilket i sin tur 

inneburit att djupare studier i dessa varit nödvändiga för att kunna redogöra en så korrekt bild 

som möjligt. Ett exempel är det förarbete som föranledde införandet av FHL. Eftersom uppsat-

sen till stor del innehåller dispositiv rätt så har analogier gjorts från avtalsrätten och de all-

mängiltiga principer som finns däri. Vidare har förarbeten analyserats tillsammans med den 

doktrin som finns inom arbetsrätten för att på så vis kunna framställa en möjlig lösning på de 

problemställningar som finns kring sekretessåtagandet.5 Följaktligen innebär också avsaknaden 

av förarbeten, praxis och doktrin att uppsatsen inte kan med säkerhet besvara vissa frågor ef-

tersom det inte går att förutsäga hur frågorna kommer att avgöras vid ett rättsligt förfarande.6  

Även andra källor som inte är att anse som rättskällor har använts för att ge ett vidare perspektiv 

på sekretessåtagandets funktion. Dessa källor är tänkta att visa hur arbetsmarknadens parter 

torde se på sekretessåtagandet inom arbetsrätten. Eftersom det är arbetsmarknadens parter som 

                                                 
4 Se Kleineman, s. 21 om problematiken att beskriva den rättsdogmatiska metoden och dess innehåll.  
5 Se Kleineman, s. 27 för resonemang om den juridiska litteraturens betydelse för att stärka de övriga rättskällornas 

legitimitet. 
6 Se Kleineman, s. 31f om civilrättens behov av förutsägbarhet och rättsdogmatiska metodens sätt att använda sig 

av förarbeten och den juridiska litteraturen för att tolka gällande rätt. Se även Kleineman, s. 42f om att den rätts-

dogmatiska metoden i sin argumentation är bunden till rättskällorna. 
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till övervägande del bestämmer arbetsmarknadens villkor så torde därför deras syn ha stor be-

tydelse i tolkandet av gällande rätt kring sekretessåtagandet.7  

Forskning i ämnet 

Vid arbetet av denna uppsats har det enligt författaren uppmärksammats en märkbar avsaknad 

av vad ett sekretessåtagande är och vad det har för rättsverkan i såväl förarbeten som doktrin. 

Vidare synes enskilda sekretessavtal i anställningsförhållanden inte beaktats i nämnvärd om-

fattning varken i lagstiftning, kollektivavtal eller doktrin. I princip synes de ledande doktrinar-

betena kring sekretessavtal vara Domeij, Fahlbeck och Tonell. Mycket av de tankar som finns 

i detta arbete återspeglar följaktligen reflektioner av de uttalanden som dessa gjort och utifrån 

de få motivuttalanden som existerar i förarbeten eller inom praxis. 

1.5 Avgränsningar 

Sekretessavtal kan förekomma i ett flertal olika skepnader såsom i anställningsförhållanden, 

aktieöverlåtelser, affärsförbindelser och i andra situationer där en eller flera parter önskar att 

innehållet inte ska kunna bli föremål för allmän kännedom. Uppsatsens syfte är att redogöra hur 

sekretessavtal bör bedömas i anställningsförhållandet varför avtal som inte är att hänföra till 

arbetsrätt och anställningsavtal faller utanför redogörelsen i detta arbete. Vidare har avgräns-

ning gjorts kring att enbart beakta frågeställningar som rör arbetstagare. Detta innebär att de 

frågor som är att hänföra till uppdragsavtal, entreprenadavtal och andra hänförliga problem-

ställningar samt de problem som uppstår kring speciella anställningsförhållanden såsom 

skyddsombud, fackliga förtroendemän eller liknande har uteslutits från arbetet. Ytterligare av-

gränsning har gjorts kring de arbetsrättsliga frågeställningar som rör patent-, uppfinning- och 

upphovsrättsliga problem.  

Till följd av att detta arbete är inriktat på det privata anställningsförhållandet så är frågor som 

rör offentliga anställningar uteslutet i sin helhet från redovisningen eftersom den offentliga 

verksamheten till stor del regleras av OSL. Avslutningsvis har även frågor som rör straffrätts-

liga bestämmelser av såväl BrB och FHL uteslutits eftersom uppsatsen utgår ifrån att arbetsta-

garen inte har uppsåt att tillägna skada eller utöva brottslig verksamhet mot sin arbetsgivare, 

varför frågor som rör följdbrott av att sprida information såsom företagsspioneri, trolöshet för 

huvudman och andra straffbestämmelser som rör illojalt beteende inte utvecklats ytterligare.8 

1.6 Etiska överväganden 

Inom ramen av detta arbete har grundläggande etiska överväganden gjorts. Utgångspunkten har 

varit att granska sekretessåtagandet objektivt från både arbetsgivares och arbetstagares perspek-

tiv för att på så sätt kunna ge en rättvis bild av vad rättsverkningarna kan bli av ett sekretesså-

tagande.9 Det följer dock av sekretessåtagandets begränsande natur för arbetstagaren att per-

spektivet mången gång får utgå ifrån vad arbetstagaren rimligen kan förstå.  Detta eftersom det 

i princip enbart är arbetstagaren som kan riskera att göra avtalsbrott kring sekretess.  

                                                 
7 Se Kleineman, s. 36 om rättsdogmatikens möjlighet till ändamålstolkning av lagregler. 
8 För en utförlig redogörelse kring FHL och relevanta straffbestämmelser kring hemlighållande av information se 

kapitel 4 i SOU2008. 
9 Se Kleineman, s. 43 om vikten att förhålla sig neutral och vara transparent med källor som talar för och emot det 

redovisade resultatet. 
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I arbetet har även vissa betydelsefulla bakgrundsfakta inte tagits upp som källor i detta arbete. 

Detta är på grund av att de antingen inte ansetts utgöra vedertagna källor eller varit av ren 

åsiktskaraktär. Främst har en utredning i form av telefonkontakt med en facklig organisation 

uteslutits ur arbetet. Utredningen utgjorde en intervju för att förstå den fackliga organisationens 

syn på sekretessklausuler och det kollektivavtal som existerar kring konkurrensklausuler. Även 

en arbetsgivarorganisation har blivit tillfrågad att förklara sin syn på avtalet, dock har svar ännu 

inte erhållits. 

I det andra kapitlet har tyngdpunkten varit att förklara vad kunskap är och hur det kan vara 

skyddsvärt i vissa verksamheter. Den uppmärksamme läsaren torde notera en avsaknad av eko-

nomisk metod och att inga nämnvärt kontradikterande källor har refererats. Resonemanget som 

ligger till grund för detta är att avsnittet endast är till för att åskådliggöra varför ett sekretessä-

tagande kan vara berättigat i vissa branscher.10 Det vore enligt författarens åsikt att ge onödigt 

utrymme kring hur en ekonomisk metod ser ut i relation till vad avsnittet är tänkt, och kan 

tillföra uppsatsen.11 Följaktligen har inte fler källor än de som refererats efterforskats då avsnit-

tet i princip bygger på uppenbara fakta kring vad kunskap och vad ett konsult- respektive FoU-

företag är.12 Genom att uppmärksamma läsaren på denna brist är det författarens avsikt att in-

tresserade läsare istället själva kan efterforska vidare kring de ekonomiska aspekterna av kun-

skap och kunskapsföretag. 

1.7 Disposition 

Uppsatsens uppbyggnad är utformad enligt författarens uppfattning att för att förstå problema-

tikens komplexitet så måste vissa grundförutsättningar klargöras. Arbetet är därför indelat i 

olika kapitel som avser att redogöra vilka omständigheter som är av väsentlig betydelse kring 

sekretssåtagandets funktion och rättsverkan. Uppsatsens olika avsnitt är varvade med deskrip-

tiva inslag som fortlöpande analyseras för att kunna möjliggöra en röd tråd kring sekretessåta-

gandet.13 Avsnitten är även tänkta att kunna läsas helt separat för den läsare som endast är 

intresserad av en viss aspekt av sekretessåtagandet. Eftersom arbetsrätten till största del är styrd 

av dispositiv rätt, så blir följden att avsnitten är generellt uppbyggda då de avtalande parterna i 

princip fritt kan avtala om vad som ska gälla dem emellan. 

Den korta ekonomiska redogörelsen i det andra kapitlet är tänkt att fungera som en förklaring 

till varför sekretessåtaganden är önskvärda och ibland till och med en nödvändighet för vissa 

företag inom det privata näringslivet. Kapitlet har således som ändamål att beskriva vad kun-

skap kan ha för värde och vad som skiljer kunskapsföretaget från traditionella företag. Genom 

att påvisa hur det ekonomiska värdet av kunskap skiljer sig mellan olika företag så går det att 

ifrågasätta incitamenten till varför en arbetsgivare vill införa sekretessåtagande och om det är 

                                                 
10 Se Rättsvetenskap, s. 43f & 64f om andra discipliners inverkan på förståelsen av juridiken. 
11 Likt vad Minna Gräns framför i Juridisk Metodlära kring användandet av andra vetenskaper inom det rättsve-

tenskapliga området så är den ekonomiska redogörelsen främst avsedd att förklara varför ett sekretessåtagande kan 

vara rättfärdigat (context of justification). Avsnittet är således främst tänkt att utgöra en rationell argumentations-

plattform för delar av redovisningen och skall därför ej anses vara av rättskällenatur. Se Gräns, s. 431ff för utför-

ligare resonemang om användandet av andra vetenskaper inom rättsvetenskapen.  
12 Att majoriteten av det refererade arbetsmaterialet dessutom är skrivet av en professor som publicerat flertalet 

publikationer kring just kunskapsföretag talar enligt författaren för att materialet har tillräcklig kredibilitet för att 

kunna användas ensamt i uppsatsen.  
13  Se Rättsvetenskap, s. 66 om vikten av att identifiera och sammanställa material för att sedan kunna analysera 

detta. 
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skäligt. Eftersom sekretessåtagandets skälighet inom det enskilda anställningsförhållandet ut-

går till stor del från arbetsgivarens enskilda behov så anses kapitlet därför vara en nödvändighet 

för att kunna belysa bakgrunden till de ställningstaganden som gjorts i uppsatsen. 

Vidare följer det av sekretessåtagandets påverkan på anställningsförhållandet mellan arbetsta-

garen och arbetsgivaren att det krävs en skildring kring de regler som normalt gäller mellan 

arbetsgivare och arbetstagare utan att ett särskilt sekretessåtagande har ingåtts. Det tredje ka-

pitlet utgörs därför av en redogörelse av de grundförpliktelser som finns i ett anställningsför-

hållande och hur lojalitetsplikten och dess biförpliktelser normalt ser ut. 

Det fjärde kapitlet består av en genomgång kring lagstiftningen om företagshemligheter. Ef-

tersom FHL har som funktion att tillgodose att en sund och effektiv konkurrens möjliggörs så 

är FHL främst en konkurrensrättslig lagstiftning. FHL har dock stora arbetsrättsliga verkningar 

som behöver klargöras för att kunna förstå vad ett sekretessåtagande torde innebära för arbets-

tagaren. FHL reglerar exempelvis vad som är att anse som företagshemlighet och hur detta 

begrepp bör förstås vilket möjliggör en förståelse kring vad lagstiftaren anser är skyddsvärd 

information. Med hjälp av ingångsvärden från FHL kan tolkning ske av ett sekretessåtagandes 

skälighet och funktion där bedömningen av hur ett överträdande explicit inte reglerats. 

Kapitel fem är tänkt att utgöra uppsatsens kärna och innehållet i kapitlet är till övervägande del 

utgjort av dispositiv rätt. I kapitlet görs framförallt en genomgång kring vad ett sekretessåta-

gande är, vad det innebär och hur det torde tolkas. Samtidigt görs ett försök att åskådliggöra de 

omständigheter som har betydelse vid bedömandet av sekretessåtagandets rättsverkan och vad 

som rimligen kan följa av ett avtalsbrott. Kapitlet avslutas med en utblick kring vilken funktion 

ett sekretessåtagande ska ha i framtiden. 
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Kapitel 2 – Kunskap är värdefullt 

”… inom ramen för min arbetsgivares verksamhet…” 

2.1 Vad är kunskap?14 

En av de viktigaste resurserna för dagens företag torde vara arbetstagares intellektuella färdig-

heter som ofta benämns som kunskap. Kunskapen kan vara allt ifrån erfarenheter som är unika 

för den enskilda individen till ett kollektivt upparbetat material som enskilda arbetstagare sedan 

kan tillämpa genom att ha erforderlig kompetens. Men vad är det egentligen för kunskap som 

ett företag kan anses råda över? För att belysa problematiken kring bedömandet av vad som är 

att hänföra till arbetstagarens personliga kunskap bör en uppdelning kring begreppen informat-

ion, kompetens och kunskap göras.15 Information bör förstås vara sådant som kan avskiljas den 

enskilda människan och utgöra en egen identitet, medan kompetens är det som krävs för att 

kunna använda eller förstå informationen. Kunskap å andra sidan anses vara knuten till den 

enskilda individens förmåga att tillgodogöra sig informationen genom att använda sin kompe-

tens. Tillgodogörandet innebär samtidigt att individens kunskap genom processen utökas och 

vilket ofta leder till nya insikter och perspektiv. Kunskap kan därför anses vara en ständigt 

förändrande resurs vars omfattning är att svår att bestämma. Vidare talar man också om tyst 

kunskap, dvs. den kunskap man förvärvar med åren som gör att arbetstagare kan förstå vad som 

är väsentlig information och vad som kan sållas bort genom ett helhetsperspektiv. Den tysta 

kunskapen torde ofta vara kraftigt bunden till den enskilde individens intellektuella kapacitet 

och arbetserfarenhet vilket därför gör den svår att föra vidare.16 Ett företag torde därför kunna 

främst kunna anses förfoga över det som betecknas information, medan kompetens och kunskap 

istället är starkt knuten till individen.  

I rättsliga sammanhang har kunskapsbegreppet varit föremål för diskussion främst vid införan-

det av FHL och i patentlagstiftningen.17 I utredningen som föregick FHL föreslogs det att kun-

skapsbegreppet skulle användas för vad som utgjorde företagshemligheter. Dock frångicks 

detta senare när FHL trädde i kraft eftersom begreppet var för kvalificerat för vad som ansågs 

vara skyddsvärt.18 Osäkerheten kring kunskapsbegreppet gör att det inte synes på ett rättvist 

sätt ange vad kunskap faktiskt är för något.19 Med bakgrund av vad som sagts förstås begreppet 

kunskap inom ramen av detta arbete utgöra en samlingsterm för den slutprodukt som framställts 

efter att arbetstagaren försökt att besvara en frågeställning med hjälp av sin kompetens, erfa-

renhet och tillgänglig information.20 

                                                 
14 Följande kapitel är till stora delar baserat på ekonomiprofessorn Mats Alvessons bok Kunskapsarbete och kun-

skapsföretag [cit. Alvesson], och Claes Sandgrens avsnitt Kunskapssamhället och rättssystemet i boken Kunskaps-

företaget i ett rättsligt perspektiv [cit. Kunskapssamhället]. Böckerna rekommenderas för den läsare som vill yt-

terligare fördjupa sig inom ämnet. 
15 Uppdelningen och definitionerna är hämtade ifrån Kunskapssamhället, s. 23f.  
16 Kunskapssamhället, s. 25.  
17 Kunskapssamhället, s. 31ff. 
18 Se prop. 1987/88:155 s. 12 där lagstiftaren definierade kunskap (om företagshemligheter) som ” […] en intel-

lektuellt fristående uppgift av inte obetydlig kvalité, vilket ordet ”kunskap” kan ge intryck av.” 
19 Alvesson, s. 56f. 
20 Se Alvesson, s. 214ff där denne avslutar med en skeptisk inställning till begreppet kunskap.  



Kapitel 2 – Kunskap är värdefullt  

14 

2.2 Är all kunskap lika skyddsvärd? 

Att företag vill skydda kunskap som arbetstagare arbetar upp under sin tjänstgöring torde vara 

en självklarhet, men är sekretessåtagandet en nödvändighet för alla företag? En grundförutsätt-

ning för att kunna redogöra kring skäligheten av ett sekretessåtagande är att förstå arbetsgivares 

incitament att införa sekretessåtaganden. Genom att förstå varför sekretessåtaganden behövs, 

och vilka verksamheter som har behov av sekretessåtaganden så kan även skäligheten av des-

amma diskuteras.  

2.2.1 Kunskapsföretag – individens kunskap är den största tillgången 

I dagens näringsliv utgör småföretagen den vanligaste formen av företag.21 Den mest frekventa 

företagskategorin inom det svenska näringslivet synes vara tjänsteföretag, och majoriteten av 

tjänsteföretagen jobbar huvudsakligen inom juridiska eller ekonomiska verksamheter.22 Och 

det är främst denna typ av bolag som ofta kallas kunskapsföretag. Vad det är som utmärker ett 

kunskapsföretag är inte helt lätt att förklara. Kunskapsföretag torde främst åsyfta företag som 

bygger på så kallat ”know-how” där ofta mångårig utbildning och erfarenhet ligger till grund 

för den kunskapsresurs som kännetecknar företaget, exempelvis förståelse för en viss bransch-

praxis eller specifik kännedom om ett speciellt rättsområde.23 En av de mer prominenta egen-

skaperna för kunskapsföretagen är att medarbetarna ofta består av kunniga arbetstagare med 

antingen akademisk bakgrund eller mångårig erfarenhet inom företagets verksamhetsområde, 

vilket gör att många kunskapsföretag ofta bedrivs i form av konsultbolag. Inrymt i begreppet 

kunskapsföretag finns även FoU-företag. Kärnverksamheten för ett FoU-företag skiljer sig från 

konsultbolagen genom att FoU-företaget ofta inte är tänkt att vara mer lönsamt än att det går 

”break-even”. Istället är huvudverksamheten vanligtvis inriktad på att upparbeta ny kunskap 

för att förstärka lönsamheten för ett moderbolag, samarbetsbolag eller koncern. 

I och med att kunskapsföretag bygger på den enskilda arbetstagaren och dennes kunskap så är 

kunskapsföretag beroende av sin personal för att verksamheten över huvud taget ska fungera.24 

Varje arbetstagares arbetsinsats påverkar i stor mån hur verksamheten utvecklas, antingen ge-

nom att utveckla ny kunskap, eller genom att förmedla kunskap. Framförallt är personberoendet 

särskilt framträdande i konsultbolaget eftersom konsultbolagets kunskapsresurs ofta förknippas 

med den enskilde individ man anlitat och dennes förmåga att sälja kunskap till andra bolag. 

Vidare är det heller inte ovanligt att en konsult anpassar sin egen verksamhet till att vara identisk 

med sin klients verksamhet.25 Konsulten har då inte bara kunskap om sin egen arbetsgivare, 

utan även kunskap om sin klients verksamhet. Skulle då exempelvis en specialist med spets-

kunskap inom ett konsultbolag välja att avsluta sin anställning för att övergå till en konkurrent 

                                                 
21 Med småföretag avses företag med färre än 20 anställda. Se http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Foretagande/Na-

ringslivet/Naringslivets-struktur/ för en utförlig lista kring hur uppdelningen av olika företags storlek inom det 

svenska näringslivet såg ut vid slutet av 2016. Sidan är skapad av SN och visar SCB:s officiella statistik från 2016. 

[Hämtat 2017-03-13]. 
22 Tjänsteföretagen utgjorde år 2016 63 % av det privata näringslivet, varav 16 % har sin primära verksamhet inom 

juridik, ekonomi, vetenskap eller teknik. Jämförelsevis stod industrisektorn för 14,3 % av de totala företagen år 

2016. Se http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Foretagande/Naringslivet/Foretag-per-bransch/ för en genomgång av 

hur uppdelningen av företagens verksamhetsområde såg ut inom det privata näringslivet under 2016. [Hämtat 

2017-03-13]. 
23 Se Fahlbeck2013, s. 287f för en utförligare genomgång om begreppet ”know-how”. Se även Domeij, s. 78 där 

denne hänvisar till den definition av ”know-how” som finns i förordning 316/2014 om tillämpningen av artikel 

101.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på grupper av avtal om tekniköverföring artikel 1 (i). 
24 Se Kunskapssamhället, s. 55 samt Alvesson, s. 134. 
25 Se Alvesson, s. 30f där denne menar att kunskapsföretag i hög grad ofta är klientanpassade. 

http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Foretagande/Naringslivet/Naringslivets-struktur/
http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Foretagande/Naringslivet/Naringslivets-struktur/
http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Foretagande/Naringslivet/Foretag-per-bransch/
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så skulle övergången inte bara innebära en förlust i kunskapsbasen för den tidigare arbetsgiva-

ren, utan även en direkt fördel i form av ny kunskap för det nya företaget. Troligtvis skulle 

också majoriteten av det tidigare klientelet sluta anlita det tidigare bolaget och istället anlita 

konkurrenten.26 Om båda arbetsgivarna är verksamma inom samma nischade bransch och kund-

segment så kan denna typ av personalövergång slå ut mindre företag eftersom kunskapsföränd-

ringen kan innebära att det tidigare företaget förlorar en marknadsledande position utan att ha 

nämnvärt lång tid att reagera. 

Jämförelsevis torde inte FoU-företag vara lika starkt beroende av den enskilde individens insats 

likt konsultbolaget eftersom FoU-företag främst arbetar med att framställa eller vidareutveckla 

kunskap inom ramen av beställarens verksamhet. Ofta arbetar FoU-anställda med att utveckla 

kunskapsmaterial som andra medarbetare med samma kompetens sedan ska kunna ta del av och 

i sin tur utveckla vidare. På så vis fungerar arbetet som en kontinuerlig förbättringsprocess. 

Följden blir att det är individens kompetens som är det viktiga för FoU-företag, eftersom det är 

kompetensen som möjliggör arbetstagaren att tillgodogöra sig andras upparbetade information. 

Skulle en FoU-anställd välja att avsluta sin anställning inom ett FoU-företag är den största för-

lusten för företaget att viktig kunskap och kompetens lämnar företaget. Även om personalflyk-

ten inte direkt skadar verksamheten i det egna företaget i nämnvärd omfattning kan en nyckel-

anställd innebära en stor värdeökning i ett konkurrerande företag, vilket leder till en indirekt 

skada i form av förändrade villkor på arbetsmarknaden.27 Exempelvis kan en anställd med spe-

cifik spetskunskap som arbetstagaren erhållit genom sin tidigare anställning direkt implemen-

teras i det konkurrerande företagets verksamhet, som sedan möjliggör för det konkurrerande 

företaget att snabbare komma ikapp den marknadsledande aktörens framgångsrecept. Det är på 

grund av kunskapens värde och flyktighet eftersträvansvärt för kunskapsbolag att begränsa sina 

arbetstagares möjligheter att fritt få använda sina kunskaper hos konkurrenter, exempelvis ge-

nom konkurrens- eller sekretessklausuler.28 Som ett led av detta behov har ett gemensamt kol-

lektivavtal om konkurrensklausuler uppförts mellan SN och PTK, vars ändamål är att begränsa 

möjligheterna för företag att få otillbörliga konkurrensfördelar genom aggressiv personalrekry-

tering i det privata näringslivet.29  

2.2.2 Övriga företag – fysisk närvaro är ofta viktigare än faktisk kunskap 

Att kunskapsföretag ofta har ett berättigat syfte att begränsa möjligheterna för sina arbetstagare 

att sprida förvärvad kunskap till konkurrenter följer av företagens verksamhet som kunskaps-

intensiva företag. Ett riktmärke för att beteckna ett företag som kunskapsföretag torde vara att 

majoriteten av arbetsuppgifterna innebär ett krav på en viss kompetens och komplexitet. Före-

tag som bedriver verksamhet som inte är beroende av individens förmåga att analysera torde 

således inte betraktas som ett kunskapsföretag utan istället betraktas som ett ordinärt företag. I 

och med att nya medarbetare som anställs har möjlighet att förstå den essentiella vidden av 

arbetet enbart genom att observera resterande medarbetare och hur deras arbetsmetod ser ut, så 

går det att hävda att det snarare är ett behov av manskap än formell kunskap som är det primära 

                                                 
26 Se Alvesson, s. 99f & 134f där denne betonar vikten av den individuella relationen mellan kunskapsarbetaren 

och klientbolaget. 
27 Alvesson, s. 135. 
28 Kunskapssamhället, s. 50f. Se även Zethræus, s. 410f om konkurrensklausulers nödvändighet för kunskapsföre-

tag. 
29 Kollektivavtalets huvuddelar sammanfattas i avsnitt 44.3 Kollektivavtal om användande av konkurrensklausu-

ler. 
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för denna typ av bolag.30 Därför torde de betydande faktorerna för ordinära bolags framgång 

snarare vara av typen marknadsföring, produktutbud och image än kunskapsbaserade produkter 

vilket gör att behovet av sekretess torde skilja sig markant jämfört med kunskapsföretag. 

2.2.3 Skyddsvärdet torde följaktligen vara styrt av arbetsgivarens verksamhet 

Som redovisats ovan är kunskapsföretag i behov av arbetstagare som har möjlighet att tillföra 

eller utveckla ny kunskap till företaget antingen genom erfarenhet eller formell utbildning. Att 

som kunskapsföretag vilja begränsa möjligheterna för anställda att lämna företaget för att sedan 

omedelbart nyttja den förvärvade kunskapen i en konkurrensverksamhet följer av kunskapens 

värde hos den enskilde individen. Men att samma behov föreligger för alla företag torde vara 

ett alltför generöst ställningstagande. Om man ser på arbetsmarknaden ur ett generellt perspek-

tiv torde värdet av kunskap variera allteftersom verksamhetens komplexitet ökar, ju mer rele-

vant utbildning som krävs desto större värde ger en nyanställning. Det som därför torde vara 

styrande i rättfärdigandet av om sekretessåtagande ska upprättas är vad en arbetstagare faktiskt 

kan utgöra för skaderisk för företaget om kunskapen tillförs en annan konkurrent.  

För att åskådliggöra hur värdefull kunskapen som beskrivs kan skilja sig så ges följande exem-

pel. En arbetstagare med primära arbetsuppgifter som förslagsvis städare, fastighetstekniker 

eller förskolelärare har en begränsad möjlighet att tillföra samma typ av värdefull kunskap som 

en arbetstagare med primära arbetsuppgifter som IT-konsult, juridisk rådgivare eller civilingen-

jör eftersom de senare kräver en viss typ av formell behörighet och kompetens. Städaren har 

möjlighet att vid ett byte av arbetsgivare förmedla vidare den kunskap denne har om sina tidi-

gare arbetsuppgifter vilket den nya arbetsgivaren kan använda direkt i sin verksamhet då över-

vägande del baseras på den fysiska arbetsprestationen. Fastighetsteknikern har utöver den fy-

siska prestationen även tillförskansat sig kunskap om hur fastighetsskötsel ska gå till och tro-

ligtvis även kunskap om frekvent återkommande problem. Kunskapens värde är dock begränsat 

till fastigheter och bestämt av deras karaktär. Förskoleläraren har en formell behörighet i och 

med sin lärarlegitimation och har, utöver sin fysiska närvaro även upparbetat en kunskap kring 

hur undervisning bör ske. Dock torde detta ha ett begränsat nyhetsvärde för arbetsgivaren ef-

tersom lärarverksamhet följer rigida kursplaner. Jämförelsevis kan en rekrytering av en IT-kon-

sult, juridisk rådgivare eller en civilingenjör innebära signifikanta konkurrensfördelar för ett 

företag eftersom dessa arbetstagare utöver sin formella behörighet och erfarenhet även besitter 

kunskap om specifika företagshemligheter. Eftersom denna typ av arbetstagare ofta arbetar med 

att skapa ny kunskap inom det område de är verksamma i så innebär det att den nya arbetsgi-

varen vid en rekrytering tillförs spetskunskap och information som den tidigare inte haft, vilket 

andra medarbetare senare kan vidareutveckla till branschledande kunskap genom sin kompe-

tens. En lyckad rekrytering av nyckelpersonal kan därför innebära stora möjligheter för kun-

skapsföretag att bli marknadsledande inom sitt verksamhetsområde på bekostnad av andra fö-

retag.  

Det går med ovanstående exempel att ifrågasätta om ett sekretessåtagande verkligen har ett rent 

ekonomiskt värde i alla branscher. Att vilja begränsa att en civilingenjör av misstag röjer en 

trivial uppgift som denne inte inser kan användas i ett ekonomiskt syfte av en konkurrent torde 

vara försvarbart, då de ofta arbetar i branscher där minsta lilla informationsövertag kan vara 

fördelaktigt. Men i branscher där ett företags lönsamhet mer styrs av fysiska prestationer än 

                                                 
30 Ställningstagandet är en generalisering gjord av pedagogiska skäl, självfallet innefattar även dessa branscher 

speciellt ”know-how” som i sig kan vara skyddsvärt. Dock begränsas kunskapen av arbetsgivarens näringsverk-

samhet – exempelvis torde ett bussbolags specifika kunskap innefatta det som normalt följer av att nyttja bussar. 
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kunskap och där nyhetsvärdet av en nyanställning innebär en försumbar förändring i verksam-

hetens kunskapsbas torde inte samma behov föreligga av att sekretessåtaganden upprättas. 

Prövningen om ett sekretessåtagande är skäligt eller inte torde därför kunna påverkas av den 

enskilde näringsidkarens behov av att skydda att värdefull kunskap inte förs ut från företaget 

och in till en konkurrent.
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Kapitel 3 – Anställningsförhållandets förpliktelser 

”… och som kommit till min kännedom genom mitt anställningsförhållande…” 

3.1 Anställningsavtalet – ett grundskydd för arbetsgivaren 

I samma stund som ett anställningsavtal undertecknas uppstår en kontraktsrelation mellan ar-

betsgivaren och arbetstagaren. Till skillnad från ett köpeavtal som endast gäller för en enskild 

transaktion så ingås ett anställningsavtal ofta som en början på ett rättsförhållande som ska 

fortgå under en längre tid genom samarbete.31 En grundförutsättning för anställningsförhållan-

det är att båda parter har någon typ av nytta av varandra.32 Eftersom ett anställningsförhållande 

i grund och botten vilar på avtalsrättsliga bestämmelser så innebär det samtidigt att anställnings-

avtalet i mångt och mycket får bedömas med hjälp av avtalsrättsliga principer. 

3.1.1 Ett dynamiskt avtalsförhållande 

Till följd av att anställningsavtalet bygger på löpande prestationer från avtalsparterna så innebär 

det ofta att anställningsvillkoren också successivt ändras över tiden.33 Avtalets innehåll kan 

därför till stor grad vara förändrat från vad som ursprungligen var överenskommet. Exempelvis 

kan ändringar manifestera sig genom att en arbetstagare får nya arbetsuppgifter eller liknande. 

Många förändringar kan ofta inrymmas i arbetsbeskrivningen i anställningsavtalet genom ar-

betsgivarens arbetsledningsrätt, men ibland kan förändringarna vara så pass omfattande att de 

inte inryms i den tidigare arbetsbeskrivningen utan kräver ett samtycke från arbetstagaren. 

Följaktligen kan anställningen utvecklas till att omfatta annorlunda arbetsuppgifter än vad som 

från början var avtalat.34 Avsaknaden av de nya arbetsuppgifterna i det skriftliga anställnings-

beviset innebär inte att arbetstagaren inte är bunden av anställningsvillkoren, utan arbetstagaren 

kan vara bunden genom att anställningsavtalet har utvidgats till att omfatta de nya villkoren. 

Genom att avtal kan utvidgas så innebär det svårigheter för båda avtalsparter att faktiskt avgöra 

vad som i nuläget är gemensamt avtalat. Oklarheten kring anställningsavtalets faktiska omfatt-

ning innebär ofta inte några problem medan anställningen fortgår, utan problemen torde van-

ligtvis uppenbara sig antingen vid konflikt eller anställningens upphörande. När problem väl 

har uppkommit om innehållet i anställningsavtalet ställs avtalsparterna inför två val, antingen 

att komma överens, eller att hävda att dennes uppfattning av innehållet är den korrekta. Att i 

efterhand påvisa vad som faktiskt ansetts vara avtalat mellan parterna innebär därför en svår 

bedömning under förutsättning att arbetsgivaren inte kontinuerligt uppdaterat anställningsbevi-

set.35 Föreligger samma anställningsbevis så torde bedömningen således styras av omständig-

heterna i det enskilda fallet och vad som kan göras sannolikt utifrån dessa.  

                                                 
31 Se Ds 2002:56 s. 287 där skillnaden mellan avtalen benämns som att de antingen är momentana eller varaktiga.  
32 Denna typ av avtal benämns ofta som konsensualavtal, se Grönfors & Dotevall, s. 66. 
33 Ds 2002:56 s. 287. 
34 Lunning & Toijer, s. 163f och däri hänvisat fall AD 2007 nr 86. 
35 Vilket exempelvis inte torde vara särskilt vanligt i mindre bolag där HR-personal eller arbetsrättslig kunskap 

ofta saknas. 
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3.2 Lojalitetsplikten följer anställningsavtalet 

Som en följd av att arbetstagaren och arbetsgivaren har inlett ett kontraktsförhållande så innebär 

det att båda parter har att iaktta en ömsesidig lojalitetsplikt mot varandra. Lojalitetsplikten in-

nebär att parterna ska så långt det är möjligt undgå att bedriva illojala beteenden mot sin avtals-

kontrahent.36 Vad som faktiskt inryms i lojalitetsplikten synes dock vara svårt att definiera i 

generella termer. Följande stycke är refererat av AD gällande lojalitetspliktens grundläggande 

innebörd: 

”Den grundläggande synpunkten är att arbetstagaren inte får skada arbetsgivaren. Ge-

mensamt för de skilda aspekterna på kravet på lojalitet är tanken att anställningsavtalet 

inte enbart består i ett utbyte av vanliga förmögenhetsrättsliga prestationer, utan att 

det skapar ett personligt förhållande mellan parterna. Anställningen grundar förplik-

telser som går längre än vad som gäller i kontraktsförhållanden i allmänhet; de ligger 

vid sidan av arbetsprestationen och skulle därför kunna karakteriseras som biförplik-

telser. Skall man söka ange en gemensam synpunkt är det att arbetstagaren är skyldig 

att sätta arbetsgivarens intresse framför sitt eget samt att undvika lägen, där han kan 

komma i pliktkollision (Se AD 1993 nr 18).”37 

Av följande så torde lojalitetsplikten förstås inrymma en skyldighet för arbetstagaren att när 

denne ställs inför en intressekonflikt inte bara tänka på sina egna intressen utan istället försöka 

främja sin arbetsgivares intresse i den mån det är möjligt.38 Lojalitetsplikten torde främst vara 

aktuell kring förfaranden som kan anses utgöra ett illojalt beteende. Vad som faktiskt utgör ett 

illojalt beteende synes till stor del vara styrt av omständigheterna i det enskilda fallet men det 

som dock torde vara den springande punkten är att beteendet från arbetstagaren utgör antingen 

ett medvetet eller oaktsamt angrepp mot arbetsgivaren. Främst synes detta förklaras genom att 

arbetstagaren har ägnat att skada arbetsgivaren.39  

Vidare är lojalitetspliktens omfattning bestämd kring vad som kan anses inrymmas i anställ-

ningsavtalet, och kan endast i vissa fall gå utöver anställningsförhållandet. Samtidigt gäller lo-

jalitetsplikten specifikt för den arbetsgivare man arbetar för.40 Lojalitetsplikt kan förekomma 

utöver det individuella anställningsavtalet genom att det regleras i kollektivavtal. Exempelvis 

så står det reglerat i § 4 mom. 1 i Tjänstemannaavtalet mellan Teknikarbetsgivarna och Un-

ionen, Sveriges Ingenjörer samt Ledarna att:  

Förhållandet mellan arbetsgivare och tjänstemän grundar sig på ömsesidig lojalitet 

och ömsesidigt förtroende.41 

                                                 
36 Se Ds 2002:56 s. 292 om lojalitetspliktens funktion som utfyllnadsregel vid avsaknad av uttryckliga lagar eller 

bestämmelser.  
37 AD 1994 nr 79 (Värö bruk-fallet). Stycket i rättsfallet är direkt hämtat ur Schmidt m.fl., s. 257f. 
38 Se Ds 2002:56 s. 293 där lojalitetsplikten beskrivs som en accessorisk handlingsnorm för hur arbetstagare och 

arbetsgivare bör förfara i olika situationer. 
39 Ds 2002:56 s. 412. Dock torde det inte vara vanligt förekommande att en arbetstagare vill eller är likgiltig till 

att skada sin arbetsgivare avsiktligt varför formuleringen torde vara något missvisande. Istället torde ett alternativ 

vara ”vilket arbetstagaren förstått kunna skada arbetsgivaren”.  
40 Dock torde viss lojalitetsplikt även kunna föreligga åt tredje man om man exempelvis arbetar inom ett beman-

ningsföretag. 
41 Tjänstemannaavtalen2016/17. I den fackliga kommentaren till kollektivavtalet på s. 30 synes inte detta nämnvärt 

utvecklas förutom att en hänvisning görs till AD 1993 nr 18 och däri fastställda princip om att arbetstagare ska 

sätta arbetsgivarens intresse framför sitt eget vid en eventuell intressekollision. 
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Lojalitetsplikten är ömsesidig vilket avspeglar sig i att arbetsgivaren är skyldig att bland annat 

upplysa arbetstagaren om väsentliga villkor som är viktiga för anställningen. Utöver det har 

arbetsgivaren även en skyldighet att påtala för arbetstagare som har ett oönskat eller otillåtet 

beteende, så att arbetstagaren ska ha en möjlighet att sluta upp med beteendet.42  

Gäller i princip endast under anställningen 

Vad som är viktigt att komma ihåg är att lojalitetsplikten är förenad med att ett kontraktsförhål-

lande är gällande mellan parterna. När anställningen väl har tagit slut så föreligger endast en 

begränsad lojalitetsplikt mot den tidigare arbetsgivaren under vissa särskilda omständigheter.43 

Följden blir att lojalitetsplikten främst är ett skydd för arbetsgivaren under anställningens fort-

skridande. Det torde vara på grund av lojalitetspliktens temporära skydd som gjort att behov av 

konkurrens- och sekretessklausuler uppkommit eftersom de kan skydda arbetsgivaren även ef-

ter anställningens upphörande.  

3.2.1 Tystnadsplikten – skydd mot illvilligt uppgiftslämnande 

I lojalitetsplikten så föreligger det en underförstådd skyldighet för arbetstagare att iaktta försik-

tighet att inte berätta om omständigheter eller liknande som kan skada arbetsgivaren.44 Denna 

skyldighet benämns ofta som tystnadsplikt. Tystnadsplikt kan åligga en arbetstagare antingen 

genom lag, kollektivavtal eller till följd av ett anställningsavtal.45 Det är viktigt att göra åtskill-

nad på dessa eftersom de rättsliga konsekvenserna skiljer sig beroende på vilken typ av tyst-

nadsplikt man riskerar att bryta.46 Den vanligaste förekommande tystnadsplikten torde vara den 

som följer av anställningsavtalet och arbetets natur. Tystnadsplikt behöver inte uttryckligen re-

gleras för att tystnadsplikt ska föreligga i en anställning, utan vid avsaknad av reglering i an-

ställningsavtalet så används utfyllnadsregler om att viss tystnadsplikt likväl ska föreligga som 

en underförstådd biförpliktelse av lojalitetsplikten.47 

Tystnadsplikten inrymmer som redogjorts ovan en skyldighet för arbetstagare att inte berätta 

saker som kan vara till för skada arbetsgivaren. Följaktligen torde det innebära att uppgifter 

som inte är ämnade att skada arbetsgivaren inte kan vara omfattade av tystnadsplikten.48 Vad 

som anses vara uttalanden som är ägnade att skada arbetsgivaren torde vara en svår bedömning 

att göra, eftersom det i mångt och mycket är styrt av omständigheterna i det enskilda fallet. Om 

en arbetstagare medvetet sprider uppgifter som denne vet att konkurrenter kan utnyttja i kon-

kurrerande syfte är bedömningen relativt lätt. Men när det kommer till triviala uttalanden som 

innebär oväntat stora verkningar för ett företag utan att spridandet varit ägnat att skada företaget 

är bedömningen svårare att göra. Exempelvis kan ett harmlöst bekräftande av uppgifter eller ett 

generellt uttalande från en anställd innebära stora förluster för ett företag om det kommer till 

allmänhetens kännedom. Förlusterna behöver inte enbart vara ekonomiska utan även företags 

                                                 
42 Källström & Malmberg, s. 146.  
43 Ds 2002:56 s. 303 & 424.  
44 Ds 2002:56 s. 314. 
45 AD 1994 nr 79 och däri gjorda hänvisningar till Fahlbeck1992, s. 58. Se även Fahlbeck1992, s. 59 där tystnads-

plikten anses utgöra en dold klausul i anställningsavtalet. Lagreglerad tystnadsplikt synes dock enbart förekomma 

för vissa särskilda yrken såsom exv. läkare eller advokater, varför lagreglerad tystnadsplikt torde vara ovanligt 

förekommande inom det privata näringslivet. Se AD 2006 nr 118 för ett fall där arbetstagaren var bunden av både 

avtalsreglerad och lagreglerad tystnadsplikt i ett anställningsförhållande. 
46 Exempelvis kan straffrättsliga bestämmelser bli aktuella vid brytande av lagstadgad tystnadsplikt, se främst BrB 

20:3 om brott mot tystnadsplikt. Detta faller dock utanför syftet av denna uppsats varför ämnet inte bereds ytterli-

gare. 
47 Källström & Malmberg, s. 256 och Ds 2002:56 s. 314.  
48 Källström & Malmberg, s. 256. 
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upparbetade renommé kan raseras av att uppgifter sprids om företaget.49 Tystnadsplikten torde 

även utvidgas för arbetstagare i samband med att denne får förtroendepositioner inom företa-

get.50  

En generell utgångspunkt bör även vara att ju känsligare uppgifter som arbetstagaren får befatt-

ning med desto större tystnadsplikt råder på uppgifterna.51 En frågeställning som uppkommer 

är om tystnadsplikt även råder internt inom ett företag mellan arbetstagare. Exempelvis torde 

en verksamhetsplanerare ha tillgång till uppgifter som inte är avsedda till resterande anställda, 

där planer på en omorganisation eller liknande kan innebära att oroligheter uppkommer för 

berörda arbetstagare. Tystnadsplikt torde kunna föreligga bland arbetstagare inom samma verk-

samhet och arbetsgivare under förutsättning att arbetsgivaren gör klart vilka som är behöriga 

mottagare av de uppgifter som arbetstagaren arbetar med. Det torde dock inte föreligga någon 

tystnadsplikt mellan arbetstagare av samma rang eller befattning om inte arbetstagare kommer 

i kontakt med uppgifter som i sin natur är ägnade att stanna hos den enskilda arbetstagaren. 

Som exempel kan uppgifter som framkommit i ett förtroendesamtal med arbetsgivaren näm-

nas.52 I slutändan bör dock erinras att mångt och mycket är upp till arbetsgivaren att bestämma 

genom att införa olika hanteringsregler för hur, och till vilka information inom företaget får 

spridas. 

Brott mot tystnadsplikten kräver ett illojalt beteende 

När domstolen har att bedöma om ett brott mot tystnadsplikten är ett så pass illojalt handlande 

att skäl för uppsägning eller avskedande finns, tar domstolen enligt förarbetena hänsyn till ar-

betstagarens ställning, om handlandet kan försvaras, vilken skada det inneburit och om arbets-

tagaren varit öppen för arbetsgivarens önskemål.53 Vidare torde andra faktorer spela in, såsom 

vad arbetstagaren torde förstå av uppgifternas natur. Exempelvis torde harmlöst struntprat i ett 

slutet sällskap inte kunna utgöra brott mot tystnadsplikten. Likaså torde generella uttalanden 

om arbetsgivarens verksamhet inte innebära att tystnadsplikten överskrids.54 Rättspraxis kring 

tystnadsplikten är dock sparsmakad varför dess yttersta gränser inte går med säkerhet att av-

göra.55 Dock synes ett riktmärke vara att företagsinterna uppgifter, dvs. uppgifter som ligger i 

arbetsgivarens intresse att de inte yppas till andra än anställda, är tillräckligt för att tystnads-

plikten ska vara gällande.56  

                                                 
49 Denna situation behandlas i AD 1994 nr 79 där ett bolag ansåg att ett generellt uttalande av en arbetstagare 

skulle utgöra ett brott mot tystnadsplikten. Uttalandet utgjorde ett generellt bekräftande av en fråga i en debatt. 

Arbetstagaren sade samtidigt att ytterligare frågor skulle hänvisas till det berörda bolaget i fråga. Uttalandet ansågs 

ej bryta mot tystnadsplikten.   
50 Detta följer av att lojalitetsplikten mot arbetsgivaren stärks ju högre befattning en anställd har. Se Ds 2002:56 s. 

318. 
51 Konfidentiell information är ett vanligt förekommande ordval, se exv. AD 1961 nr 27 och AD 2006 nr 49. Se 

även Källström & Malmberg, s. 256 där uppgifterna bör vara av företagsintern natur. 
52 Se prop. 1987/88:155 s. 19 där tystnadsplikten inom anställningsförhållandet innebär en skyldighet att inte sprida 

information vidare som av arbetsgivaren klart uttalats vara av hemlig natur.  
53 Ds 2002:56 s. 314f. 
54 AD 1994 nr 79 och Källström & Malmberg, s. 256. 
55 Följande rättsfall synes vara de mest frekvent hänvisade kring brott mot tystnadsplikten - AD 1961 nr 27, AD 

1994 nr 79 och AD 2006 nr 118. 
56 Ds 2001:9 s. 31, Ds 2002:56 s. 314, samt Källström & Malmberg, s. 256.  
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3.2.2 Kritikrättens förhållande till tystnadsplikten 

Kritikrätten innebär en möjlighet för arbetstagare att vid vissa omständigheter bryta den tyst-

nadsplikt som råder i anställningsförhållandet för att offentligt kritisera eller ange arbetsgivaren 

till myndigheter eller media. Kritiken måste ofta vara förenat med ett syfte att förbättra verk-

samheten eller att rapportera om missförhållanden. 

Gäller främst missförhållanden eller liknande omständigheter 

AD hade i ett av de mer principiellt viktiga fallen gällande lojalitetsplikt och däri förenade 

biförpliktelser även att bedöma om en arbetstagare hade överskridit den kritikrätt som följer av 

anställningsavtalet. AD fastställde följande kring hur kritikrätten ser ut i ett anställningsförhål-

lande: 

”Arbetsdomstolen har uttalat att en i princip långtgående kritikrätt ligger i linje med 

den allmänna yttrandefriheten och att anställningsavtalet inte innebär något avgörande 

hinder för en arbetstagare att hos behörig myndighet påtala missförhållanden som rå-

der i arbetsgivarens verksamhet. En anmälan kan emellertid ske under sådana förhål-

landen eller på sådant sätt att handlandet måste anses innebära att arbetstagaren åsi-

dosätter kravet på lojalitet. Av stor vikt vid bedömningen är om arbetstagaren genom 

direkt kontakt med arbetsgivaren har försökt få en rättelse till stånd, liksom det fak-

tiska underlaget för anmälningen. Syftet med anmälningen och missförhållandenas art 

har också tillmätts betydelse. Den närmare omfattningen av kritikrätten får avgöras 

från fall till fall med beaktande av omständigheterna. Arbetsgivare har ansetts berät-

tigad att skilja arbetstagare från deras anställningar i ett fall (AD 1986 nr 95) där det 

funnits utrett bl.a. att arbetstagarna gjort en anmälan till en myndighet utan att ha god-

tagbara skäl för denna och i det huvudsakliga syftet att skapa svårigheter för arbetsgi-

varen och i ett annat fall (AD 1988 nr 67) där arbetstagarens handlande inte framstod 

som allvarligt menade försök att komma till rätta med påstådda missförhållanden utan 

till övervägande delen bestod av urskillningslösa anklagelser och gav intryck av att 

vara direkt åsyftade angrepp på arbetsgivarbolagets ledning. Arbetstagare har alltså 

en i princip långtgående kritikrätt och de nyss nämnda avgörandena kan mot bakgrund 

av de speciella omständigheter som förelegat inte uppfattas som någon mer påtaglig 

begränsning av denna rätt. 

En utgångspunkt bör också vara att ett anställningsavtal i princip inte utgör ett hinder 

för en arbetstagare att delta i debatter rörande frågor av allmänt intresse. Det förekom-

mer otvivelaktigt frågor av allmänt intresse i vilka det kan föreligga olika uppfatt-

ningar utan att någon uppfattning kan betecknas som oriktig. I debatter i sådana frågor 

måste det även för en arbetstagare vara möjligt att delta och att framföra sin uppfatt-

ning även om den avviker från arbetsgivarens. I sådana frågor framstår det som natur-

ligt att den arbetsgivare som har en annan uppfattning än den en arbetstagare framfört 

själv går in i debatten och redovisar sin syn på saken. På detta sätt kan också tillrät-

talägganden ske och eventuella skadliga verkningar av debattinlägg undvikas eller re-

pareras. I detta avseende föreligger en avsevärd skillnad mellan det fall att arbetsta-

garen framför kritik mot arbetsgivaren och det fall att arbetstagaren bryter mot tyst-

nadsplikt; i det senare fallet kan skadan normalt inte undvikas eller repareras. 

Man torde dock ha att utgå från att det även i en debatt av nu nämnt slag kan finnas 

gränser för vad som kan tillåtas. Som framgått av det tidigare anförda torde brott mot 

tystnadsplikt inte kunna ursäktas med att det skett i en debatt av detta slag. Vidare 

torde inlägg som gjorts i syfte att skada motparten i ett anställningsförhållande inte 

anses godtagbara. Och den ena parten i ett anställningsförhållande kan inte rimligen 
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behöva tolerera allvarliga, osanna beskyllningar eller djupt kränkande tillmälen från 

motparten.”57 

Kritikrätten är tänkt att innebära en möjlighet för arbetstagare att kritisera sin arbetsgivare med 

ändamål att exempelvis förbättra verksamheten.58 Kritikrätten innebär även att arbetstagare ska 

kunna utrycka missnöje över sin arbetssituation och arbetsgivare utan att repressalier för detta 

sker. Det torde därför inte finnas något krav på absolut lojalitet mot arbetsgivaren att alltid 

behöva acceptera sin situation utan arbetstagare har en vidsträckt möjlighet att allmänt klaga på 

arbetsgivaren. Det som dock synes vara av betydelse är vad som är ändamålet med kritiken, är 

kritiken ägnat att skada arbetsgivaren så skyddas inte arbetstagaren av kritikrätten.59 Dock sy-

nes rätten att framföra kritiska ståndpunkter mot arbetsgivare minska till följd av arbetstagarens 

ställning inom företaget. Är arbetstagaren i företagsledande befattning förväntas i princip ar-

betstagaren inte framföra kritik offentligt mot arbetsgivaren eller dess ledning.60 Vidare kan 

arbetstagarens ställning inom verksamheten vara av betydelse vid bedömandet om ett uttalande 

är innefattat i kritikrätten, exv. om arbetstagaren har ett särskilt uppdrag som fackligt förtroen-

devald eller skyddsombud. Det anses ingå i deras roll som förtroendevald att påtala felaktigheter 

hos arbetsgivaren, vilket gör att de har en omfattande kritikrätt. Även faktorer som bakgrunden 

till kritiken, om det förelegat ursäktande omständigheter såsom att arbetstagaren tidigare har 

försökt påtala problemet men inget åtgärdats, och hur samverkan mellan arbetsgivaren och ar-

betstagaren fungerat kan ha betydelse.61 

3.2.3 Kort om visselblåsning  

I nära anslutning till tystnadsplikten och kritikrätten finns den nya lagen (2016:749) om särskilt 

skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden som nu är 

gällande sedan den 1 januari 2017. Lagen klargör hur lagstiftaren anser att en arbetstagare bör 

agera när missförhållanden på arbetsplatsen uppdagas genom att arbetstagaren först måste på-

tala missförhållanden direkt till arbetsgivaren enligt 5 §. Detta torde enligt författarens åsikt 

utgöra en konkret manifestation på den lojalitetsplikt som följer av anställningsförhållandet.62 

Eftersom arbetstagaren först ska påtala missförhållandet för sin arbetsgivare så får denne en 

möjlighet att åtgärda missförhållandet.63 Vidare kan en arbetstagare även vända sig till den 

fackliga organisationen på arbetsplatsen och påtala missförhållanden enligt 6 §. Om arbetsta-

garen har vänt sig till arbetsgivaren och inget sedan har hänt så finns det möjlighet att använda 

sig av externa larm. Mottagare av externa larm är främst tänkt att vara myndigheter, men även 

medier kan vara mottagare enligt 7 §. Lagen kan sägas utgöra en checklista i hur arbetstagaren 

måste förfara för att kunna använda sig av sin kritikrätt mot arbetsgivaren.   

                                                 
57 AD 1994 nr 79. Se även AD 1997 nr 57 ”Samariten-domen” där flera arbetstagare framfört skarp kritik mot sin 

arbetsgivare i tidningar och TV.  
58 Kritikrätten anses vara en viktig förutsättning för goda arbetsförhållanden. Se Ds 2002:56 s. 316. 
59 Se AD 1961 nr 27 där en arbetstagare ansågs bryta mot en lojalitetsplikt som införts i kollektivavtal när denne 

sökt och fått publicerat en artikel med innehåll som starkt ifrågasatte arbetsgivarens verksamhet och rykte med 

vetskapen att utomstående skulle kunna ta del av artikeln. 
60 Källström & Malmberg, s. 257 och Ds 2002:56 s. 318.  
61 Se Ds 2002:56 s. 317ff. 
62 Se prop. 2015/16:128 s. 23 om att lagen beaktats med gällande rätt och då främst med lojalitetsplikten i åtanke, 

och att ” […] den föreslagna lagen skulle vara väl ägnad att ge vägledning åt en arbetstagare som överväger att slå 

larm.” 
63 Prop. 2015/16:128 s. 53. 
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Det som dock främst torde vara av relevans i detta arbete är vad som föreskrivs i 3 §:  

3 § Ett avtal är ogiltigt i den utsträckning som det upphäver eller inskränker arbetsta-

gares skydd enligt denna lag. 

Instinktivt torde detta kunna tolkas som att avtal som reglerar tystnadsplikt eller liknande skall 

i den mån det gäller rätten att slå larm anses vara ogiltigt. Så är dock ej fallet. Skyddet som 

åsyftas är istället att avtal som inskränker en arbetstagares skydd mot repressalier ska vara ogil-

tiga. Detta innebär att en arbetstagare inte kan avtala bort dennes rätt att skyddas mot repressa-

lier vid en eventuell visselblåsning. Lagen är dock inte tänkt att ge en självständig rätt att slå 

larm, vilket gör att sekretessåtaganden inte träffas av ogiltighetsgrunden.64 Följaktligen innebär 

lagen ingen märkbar påverkan på sekretessåtaganden mer än att en arbetstagare inte torde kunna 

drabbas av ekonomiska konsekvenser för ett brott mot ett sekretessåtagande om det skett enligt 

lagens förfarandesätt.65 

Sammanfattningsvis torde lagen kunna sägas utgöra en yttersta skyddsåtgärd för att arbetstagare 

ska våga påtala om rådande missförhållanden på sin arbetsplats utan att vara rädd för att drabbas 

av repressalier. Skyddet är dock under förutsättning att arbetstagaren följer det förfarandesätt 

som återges i lagen.66 

                                                 
64 Se prop. 2015/16:128 s. 21ff & 94 om att lagen endast är tänkt att utgöra ett skydd för arbetstagare att inte 

drabbas av repressalier för att denne slagit larm. Lagen torde kunna sägas utgöra ett ytterligare skyddsnät för 

arbetstagare att våga använda kritikrätten eller liknande för att påtala missförhållanden hos arbetsgivaren. 
65 Se prop. 2015/16:128 s. 50 om att detta dock bestäms av omständigheterna i det enskilda fallet.  
66 För en mer ingående beskrivning av lagens tänkta tillämpning och syfte se prop. 2015/16:128. 
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Kapitel 4 – Företagshemligheter - vad är hemligt? 

”… inte röja känslig eller hemlig information…” 

4.1 Lagens syfte 

Bakgrunden till att FHL kom till var för att kunna främja en sund och effektiv konkurrens inom 

näringslivet i takt med att konkurrensförhållandena förändrats med tiden.67 Kunskap har i jäm-

förelse med andra produktionsmöjligheter blivit av större betydelse för företags förmåga att 

konkurrera inom näringslivet. Det ansågs enligt lagstiftaren därför finnas ett behov av att 

skydda den kunskap som företag arbetade upp genom dess produktion, utveckling, affärsför-

bindelser och andra förfaranden som ankommer ett företag. Likväl sågs också ett bristande 

skydd för företagshemligheter utgöra ett hinder för investeringsviljan hos företag vilket, likt 

vad som redovisats tidigare, innebar att kunskapsflykt kunde innebära slutet för framgångsrika 

kunskapsföretag.68 Även om lagen främst tillkommit med åtanke för näringslivets behov av 

sund konkurrens så balanserades detta mot kraven från samhället om ett brett och fritt kun-

skapsutbyte. Den enskilde arbetstagarens möjlighet att fritt kunna utnyttja sin erfarenhet och 

utveckla sitt kunnande beaktades därför också vid införandet av nuvarande FHL. FHL har som 

syfte att fungera som en samlad lagstiftningsprodukt med effektiva sanktionsmedel mot att an-

grepp av företagshemligheter sker, vilket tidigare inte var möjligt.69 

4.1.1 Vad är en företagshemlighet enligt FHL? 

I FHL definieras vad som är en företagshemlighet enligt följande: 

1 § Med företagshemlighet avses i denna lag sådan information om affärs- eller drift-

förhållanden i en näringsidkares rörelse som näringsidkaren håller hemlig och vars 

röjande är ägnat att medföra skada för honom i konkurrenshänseende. 

Med information förstås både sådana uppgifter som har dokumenterats i någon form, 

inbegripet ritningar, modeller och andra liknande tekniska förebilder, och enskilda 

personers kännedom om ett visst förhållande, även om det inte har dokumenterats på 

något särskilt sätt. 

I begreppet företagshemlighet ska alltså information som rör affärs- eller driftsförhållanden i 

en näringsidkares rörelse som näringsidkaren håller hemlig och vars röjande är ägnat att med-

föra skada för honom i konkurrenshänseende förstås utgöra en företagshemlighet. Lokutionen 

innehåller flera olika rekvisit som behöver uppfyllas för att en uppgift ska anses vara en före-

tagshemlighet.70 

(I) Information om affärs- eller driftsförhållanden i en näringsidkares rörelse 

När lagen bereddes så var ursprungligen kunskap tänkt att utgöra det huvudsakliga rekvisitet, 

men kunskap ansågs ge en felaktig föreställning för vad som är det skyddsvärda i FHL. Istället 

                                                 
67 SOU1983 s. 268ff. 
68 Se gällande kunskapsföretag avsnitt 2.2.1 Kunskapsföretag – individens kunskap är den största tillgången. 
69 Prop. 1987/88:155 s. 9f. 
70 Fahlbeck2013, s. 295f. Se även för den ursprungliga uppdelningen av kriterier i prop. 1987/88:155 s. 34. 
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valdes termen information som begrepp kring vad som ska kunna anses vara en företagshem-

lighet, då kunskap kunde tolkas som att det skyddsvärda var tvunget att uppnå en viss intellek-

tuell kvalité.71 Begreppet information ska enligt förarbetena tolkas enligt det allmänna språk-

bruket och därför fungera som samlingsbeteckning för uppgifter, kunskap och vetande av skilda 

typer.72 Eftersom begreppet information medvetet är vida omfattande innebär det att uppgifter 

som normalt inte torde vara att anse som företagshemligheter i språkligt bruk ändå kan vara att 

anse som företagshemligheter. Exempelvis kan det röra sig om en sammanställning av triviala 

uppgifter som tar anspråk av en medarbetares tid eller kunskap.73 Även information som består 

av exempelvis prislistor, kundregister eller annan företagsspecifik information kan inrymmas i 

begreppet.74 Lagstiftaren ansåg att gränserna för vad som utgör företagshemligheter istället 

skulle dras utifrån de övriga kriterierna i författningen.75 

Information som ska skyddas enligt FHL måste utgöra information inom näringsidkarens rö-

relse, dvs. informationen måste ha en anknytning till företaget.76 Begreppet näringsidkare ska 

tolkas vidsträckt i den mån att det täcker såväl fysisk som juridisk person som driver yrkes-

mässig verksamhet oavsett om den är ideell eller vinstdrivande. Alltså träffas även de företag 

som är allmänna.77 Det spelar ingen roll vilken typ av kategori informationen avser, utan såväl 

teknisk-, kommersiell- och administrativ information är tänkt att skyddas. Lagstiftaren ansåg 

dock att en gränsdragning till det som är att hänföra till den enskilde personens skicklighet inte 

skulle kunna anses utgöra företagshemlighet. Lagstiftaren sammanfattade det hela genom att 

hänvisa till det betänkande som föregått propositionen: 

”Principen bör vara att information som vem som helst med adekvat utbildning kan 

omsätta i praktiskt resultat bör anses som information i näringsidkarens rörelse. Är 

emellertid informationen knuten till individen, så att den inte genom en instruktion 

eller anvisning kan överflyttas till någon annan, bör den anses vara av personlig art 

och således inte ingå i näringsidkarens rörelse (se utredningens betänkande s. 373).”78 

I det andra stycket i författningen ges exempel på hur en företagshemlighet kan manifestera sig. 

Att informationen inte behöver ha dokumenterats på något sätt för att vara företagshemlighet 

står i korrelation med att allt som inte härrör från den enskildes skicklighet, erfarenhet eller 

kunskap tillfaller arbetsgivaren.79 

(II) Hemlighållande 

Gällande kravet på att informationen ska vara hemlig så behöver inte näringsidkaren hålla in-

formationen absolut hemlig, utan istället bör detta rekvisit förstås som att informationen inte 

får vara tillgänglig till vem som helst som kan ha intresse av den. Information inom ett företag 

kan därför rent allmänt sägas vara hemlig om den inte får yppas till andra än de anställda som 

                                                 
71 Prop. 1987/88:155 s. 12. 
72 Prop. 1987/88:155 s. 34. 
73 Fahlbeck2013, s. 297. Se även prop. 1987/88:155 s. 12f. 
74 I AD 2009 nr 63 ansågs kundlistor och avtal med samarbetspartners vara företagshemligheter. I NJA 2001 s. 

362 var det istället fråga om en kunddatabas.  
75 Prop. 1987/88:155 s. 34. Fahlbeck menar i Fahlbeck2013, s. 299 att: ” […] det inte finns någon inneboende 

egenskap hos viss information som i sig alltid ger den status av företagshemlighet enligt FHL. Det är omständig-

heterna i det enskilda fallet som är avgörande.” 
76 Prop. 1987/88:155 s. 34. 
77 Prop. 1987/88:155 s. 34f. 
78 Prop. 1987/88:155 s. 35. 
79 Prop. 1987/88:155 s. 35. 
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behöver den för att fullgöra sitt arbete.80 Lagstiftaren påtalar att i ett mindre företag kan inform-

ation trots att den är känd av alla anställda inom företaget de facto utgöra en företagshemlighet 

medan i ett stort företag kan informationen oavsett om den är känd för en eller flera avdelningar 

ändå i det stora hela anses vara hemlig.81 Hemlighållandet behöver inte heller vara knytet till 

företaget utan hemligheterna kan gå utanför företagets ramar så länge informationen inte sprids 

allmänt och okontrollerat. Lagstiftaren menar att för att information ska anses hemlighållen får 

den inte ansetts ha spridits utanför en krets som i princip är identifierbar och sluten.82 Lagstif-

taren ger exempel på organiserat samarbete (s.k. joint venture), licensgivning eller legotillverk-

ning som fortfarande innebär att informationen är hemlig eftersom det är en liten och kontrol-

lerad krets som får tar del av företagshemligheterna. 

Det föreligger en skyldighet på att arbetsgivaren ska markera att denne vill hålla den skydds-

värda informationen hemlig.83 Viljeyttringen behöver komma till uttryck på något sätt, exem-

pelvis genom att utfärda särskilda rutiner eller säkerhetsåtgärder som visar för arbetstagarna att 

informationen inte är tänkt att spridas utanför arbetet.84 Dock anses inte ett markerande vara ett 

formkrav för att information ska kunna anses vara en företagshemlighet.85 Lagstiftaren menar 

att FHL är tillämplig även i de fall där det vid avsaknad av formella åtgärder framgår av nä-

ringsidkarens verksamhet att informationen inte är ägnad att spridas utanför näringsidkarens 

verksamhet. Dock föranleder avsaknad av formella uttalanden eller säkerhetsrutiner att arbets-

tagare därmed inte blir medvetna att informationen är hemlig och inte kan drabbas av någon 

påföljd vid ett eventuellt röjande av informationen.86 En företagshemlighet behöver inte över 

huvud taget vara hemlighållen, dock innebär en arbetsgivares underlåtenhet med hemlighets-

hållandet att arbetstagare får svårare att förstå att informationen är av hemlig art.87 Även in-

formation som arbetsgivaren inte har vetskap om anses skyddade av lagen i och med att det sker 

inom dennes verksamhet. Lagstiftaren uppger som exempel att en upptäckt på en forsknings-

avdelning som inte arbetsgivaren fått kännedom om likväl anses skyddad av FHL. Detta är en 

följd av arbetsgivarens rätt till prestationer inom arbetsgivarens verksamhet och att arbetsgiva-

ren med största sannolikhet gjort det klart för arbetstagarna att de inte får sprida deras resultat 

vidare.88 

(III) Röjandet måste vara ägnat att skada i konkurrenshänseende 

För att det ska kunna röra sig om företagshemligheter så krävs det att informationen som spridits 

är av viss dignitet.89 Lagstiftaren menar att en företagshemlighet måste ha ett värde inom nä-

ringsidkarens hand och att värdet av företagshemligheten kan skada eller medföra risk för skada 

om företagshemligheten röjs.90 Det finns således inget krav på att en verklig skada måste ha 

skett i det enskilda fallet, utan istället räcker det med att det framgår av situationen att inform-

ationen är av den beskaffenhet att det kan medföra skada.91 Exempelvis menar lagstiftaren att 

                                                 
80 Prop. 1987/88:155 s. 35. 
81 Prop. 1987/88:155 s. 35. 
82 Prop. 1987/88:155 s. 35. 
83 Domeij, s. 123f. 
84 Fahlbeck2013, s. 323. 
85 Prop. 1987/88:155 s. 36. 
86 Prop. 1987/88:155 s. 36. 
87 Se AD 2011 nr 11. 
88 Prop. 1987/88:155 s. 36. 
89 Dock torde delikatessinformation likt vad Fahlbeck hävdar vara uteslutet från att omfattas av FHL. Med delika-

tessinformation åsyftas sådan information som är till men för en arbetsgivare om det skulle röjas, men som inte är 

av hemlig karaktär. Se Fahlbeck2013, s. 293.  
90 Prop. 1987:88:155 s. 36. Se även NJA 1998 s. 633 där uttalandet slås fast av HD.  
91 Prop. 1987/88:155 s. 36. 
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en konsult legalt kan få tag på en annan näringsidkares företagshemlighet i och med sin kon-

sultverksamhet och att konsulten vid ett röjande av företagshemligheterna kan skada båda par-

ter, men framförallt skadas den näringsidkare som företagshemligheten härrör ifrån mest. Att 

denna situation träffas av FHL anses vara en given självklarhet.92 För att information ska anses 

ha blivit röjd krävs det att informationen blivit spriden till någon annan som är obehörig.93 

4.1.2 Ett skydd vid obehöriga angrepp för arbetsgivaren… 

2 § Lagen gäller endast obehöriga angrepp på företagshemligheter.  

Som ett obehörigt angrepp anses inte att någon anskaffar, utnyttjar eller röjer en före-

tagshemlighet hos en näringsidkare för att offentliggöra eller inför en myndighet eller 

annat behörigt organ avslöja något som skäligen kan misstänkas utgöra brott, på vilket 

fängelse kan följa, eller som kan anses utgöra annat allvarligt missförhållande i nä-

ringsidkarens rörelse.  

Som ett obehörigt angrepp anses inte heller att någon utnyttjar eller röjer en företags-

hemlighet som han eller någon före honom har fått del av i god tro. 

Skyddet för en näringsidkare enligt FHL avgränsas till att enbart gälla obehöriga angrepp på 

företagshemligheter.94 För att ett obehörigt angrepp ska kunna anses ha skett krävs det ett aktivt 

handlande från arbetstagaren.95 Denne måste antingen utnyttja eller röja företagshemligheten 

olovligen för att kunna anses ha stridit mot FHL.96 För att en arbetstagare skall ha ansetts ut-

nyttjat en företagshemlighet så måste arbetstagaren använt den hemliga informationen i an-

tingen för sin egen, eller i en konkurrents verksamhet i kommersiellt syfte.97 Det räcker således 

inte enbart att en konkurrent får tillgång till en företagshemlighet genom arbetstagaren utan 

denne måste även aktivt ha använt sig av företagshemligheten.98 Ej heller synes användandet 

av företagshemligheter för privat bruk vara att anse som obehörigt angrepp i och med att det 

inte är i kommersiellt syfte.99 Medan röjande istället innebär att arbetstagaren avslöjar företags-

hemligheten för någon annan som inte är behörig.100 Röjandet kan ske såväl muntligt eller 

skriftligt. Att överföra information till ett USB-minne som en arbetstagare har lovlig tillgång 

till utgör inte ett obehörigt angrepp.101 Det blir ett obehörigt angrepp först när informationen på 

USB-minnet antingen utnyttjas eller röjs till annan.102  

                                                 
92 Prop. 1987/88:155 s. 37. 
93 Se AD 2015 nr 39. I fallet hade arbetstagaren överfört en kunddatabas från sin arbetsgivare till ett dropbox-

konto som arbetstagaren själv disponerade över. Dock kunde det ej bevisas att arbetstagaren använt eller spridit 

databasen vidare. Överförandet ansågs därför ej utgöra brott mot FHL.  
94 Se Fahlbeck2013, s. 377 där exempel på behöriga ”angrepp” kan vara näringsidkarens medgivande, upplys-

ningsplikt enligt lag eller 22 § MBL. 
95 Fahlbeck2013, s. 351ff.  
96 Även anskaffande av företagshemligheter kan utgöra brott mot FHL, dock träffar detta arbetstagare som har 

uppsåt att begå företagsspioneri eller liknande vilket faller utanför syftet av detta arbete. 
97 Se Fahlbeck2013, s. 361f där Fahlbeck väcker frågor kring när utnyttjandet ska ha ansetts varit föremål för 

kommersiellt nyttjande. Omständigheterna i det enskilda fallet torde vara avgörande. 
98 Fahlbeck2013, s. 361. 
99 Se Fahlbeck2013, s. 361 om att det dock kan vara brottsligt enligt BrB eller mot anställningsavtalet. Fahlbeck 

menar dock att detta inte påverkar bedömningen enligt FHL. 
100 Fahlbeck2013, s. 370. 
101 Fahlbeck2013, s. 371. 
102 Fahlbeck2013, s. 371. 
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2 § 2 st. FHL innebär en möjlighet för arbetstagare att vid konstaterad brottslighet eller allvar-

liga missförhållanden hos arbetsgivaren få röja hemlig information till allmänheten under för-

utsättning att syftet är att påvisa allvarliga missförhållanden.103 Dock måste röjandet vara ett 

nödvändigt led för att kunna avslöja de allvarliga missförhållandena.104 Arbetstagaren måste 

även ha fog för sitt avslöjande, dvs. att den brottsliga verksamheten eller allvarliga missförhål-

landet måste vara bevisad.105 

4.1.3 …men vad innebär FHL för arbetstagaren? 

7 § En arbetstagare som uppsåtligen eller av oaktsamhet utnyttjar eller röjer en före-

tagshemlighet hos arbetsgivaren som han har fått del av i sin anställning under sådana 

förhållanden att han insåg eller borde ha insett att han inte fick avslöja den skall ersätta 

den skada som uppkommer genom hans förfarande. 

Har förfarandet ägt rum sedan anställningen upphört, tillämpas första stycket endast 

om det finns synnerliga skäl. 

Förutsättning för ansvar enligt 7 § FHL 

För att en arbetstagare ska anses ha förfarit i strid med 7 § FHL så föreligger enligt Fahlbeck 6 

objektiva rekvisit och ett subjektivt rekvisit vilka ser ut som följande: 

”För ansvar uppställs sex objektiva och ett subjektivt rekvisit. De objektiva rekvisiten 

är (1) att informationen utgör företagshemlighet, (2) att arbetstagaren fått del av före-

tagshemligheten i sin anställning, (3) att arbetstagaren var i ond tro, (4) att arbetsta-

garen utnyttjar eller röjer hemligheten och (5) att skada uppkommit. Det subjektiva 

rekvisitet (6) är uppsåt eller oaktsamhet. Härutöver (7) krävs enligt 2 § att röjandet 

(utnyttjandet) är obehörigt. För ansvar när anställningen upphört uppställs i andra 

stycket som ett ytterligare objektivt rekvisit (8) att synnerliga skäl föreligger.106 

För att en arbetstagare ska kunna vara ansvarig enligt FHL krävs det enligt det första rekvisitet 

att informationen faktiskt utgör företagshemligheter och inte är att hänföra till arbetstagarens 

personliga skicklighet, erfarenhet eller kunskap.107 Detta innebär att om inte informationen upp-

fyller kraven för att anses vara företagshemlighet så föreligger inget ansvar enligt FHL.108  

Det andra rekvisitet är att arbetstagaren ska ha fått ta del av den hemliga informationen genom 

sin anställning. Hemligheten torde behöva ha ett direkt samband med anställningen så att in-

formationen normalt även hade omfattats av anställningens lojalitetsplikt.109 Vidare innebär 

detta att information som en arbetsgivare anförtror en arbetstagare som inte angår tjänsten och 

som arbetstagaren ej heller behöver ha vetskap om för att fullgöra sin arbetsuppgift inte omfat-

tas av det speciella lojalitetsförhållandet i FHL.110 Dock behöver inte den hemliga informat-

                                                 
103 Fahlbeck2013, s. 389f. 
104 Fahlbeck2013, s. 385ff. 
105 Se Fahlbeck2013, s. 388f om att ogrundade eller löst grundade misstankar inte räcker för att arbetstagaren ska 

anses utgöra ett lovligt angrepp. Fahlbeck menar vidare att en arbetstagare därför står inför en riskbedömning om 

denne verkligen har rätt att röja en företagshemlighet utan att skadestånd eller andra rättsverkningar kan följa. 

Fahlbeck hänvisar vidare till SOU2008 s. 99f där bestämmelsen inte ansågs innebära några större bekymmer. 
106 Fahlbeck2013, s. 450f. Jfr. dock den ursprungliga indelningen i prop. 1987/88:155 s. 43ff. 
107 Fahlbeck2013, s. 451.  
108 Dock kan fortfarande andra rättsverkningar fortfarande vara gällande, såsom exv. brott mot lojalitetsplikten.  
109 Prop. 1987/88:155 s. 44. 
110 Prop. 1987/88:155 s. 44. Jfr. dock avvikande mening Fahlbeck2013, s. 451f som baseras på lagrådets uttalande 

i prop. 1987/88:155 s. 60f. 
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ionen härstamma från arbetsgivaren, utan informationen behöver endast uppkomma i nära an-

slutning med anställningen. Lagstiftaren ger som exempel på vad en anställd normalt stöter på 

i anställningen eller tar del av genom exempelvis samtal med andra arbetstagare.111 

Det tredje rekvisitet är att arbetstagaren skall ha varit i ond tro gällande informationen. I förar-

betena benämndes detta som att arbetstagaren ska ha insikt att informationen inte får avslöjas.112 

Till exempel innebär ett mottagande av information förenat med särskilda säkerhetsföreskrifter 

att det står klart för arbetstagaren att informationen inte får utnyttjas eller röjas.113 Vidare kan 

hemligstämplande vara en sådan säkerhetsföreskrift som utgör en presumtion att arbetsgivaren 

vill hålla informationen hemlig.114 Dock torde det, likt vad lagstiftaren påtalar, att arbetstagare 

tar del av den mesta av informationen genom förbigående vid exempelvis arbetandet av ut-

vecklingsidéer eller produktionsmöten.115 Det torde för de flesta arbetstagare stå klart för vad 

som utgör känslig information när denne dagligen arbetar med informationen. Är uppgifterna 

av sådan dignitet att de kan antas vara företagsspecifika enbart på grund av deras natur har 

arbetstagaren därmed insikt om uppgifternas känslighet.116 Annars torde en helhetsbedömning 

behöva göras kring vilken insikt arbetstagaren får enbart genom arbetets natur och de aktiva 

handlingar som arbetsgivaren gjort för att hemlighålla informationen.117 

Det fjärde rekvisitet kräver att arbetstagaren har gjort en aktiv handling genom att antingen 

utnyttja eller röja informationen. Bevisbördan för att en arbetstagare ska ansetts ha röjt eller 

utnyttjat en företagshemlighet åvilar arbetsgivaren, och lyckas inte arbetsgivaren bevisa att ett 

angrepp skett så anses arbetstagaren inte ha stridigt mot FHL.118 Medan det femte rekvisitet 

innebär att skada skall ha skett i konkurrenshänseende enligt 1 § FHL.119 Det sjätte rekvisitet 

kräver att röjandet eller utnyttjandet har begåtts med uppsåt eller av vårdslöshet genom sedvan-

ligt culpaansvar.120   

Det sista rekvisitet är att röjandet eller utnyttjandet måste ha skett obehörigen enligt 2 § FHL.121 

Följaktligen innebär det att en arbetstagare som berättar uppgifter som inte skyddas enligt 1 § 

eller utgör ett lovligt angrepp enligt 2 § inte omfattas av skyddet i FHL.122 Vidare innebär ett 

                                                 
111 Prop. 1987/88:155 s. 45. 
112 Prop. 1987/88:155 s. 45.  
113 Prop. 1987/88:155 s. 45.  
114 Vidare uppkommer frågan kring vad säkerhetsföreskrifter i e-postmeddelanden med standardiserade brevsig-

naturer som ”Innehållet i denna e-post är konfidentiell information och får ej spridas vidare.” får för betydelse i e-

postmeddelanden som innehåller triviala uppgifter. Troligtvis torde en helhetsbedömning behöva göras av inform-

ationens dignitet istället för att säkerhetsföreskriften ensamt blir avgörande om e-postmeddelandet innehåller fö-

retagshemlig information.  
115 Prop. 1987/88:155 s. 45. 
116 Se dock Koch, s. 156f ang. problematiken om s.k. ”joint venture-bolag” där två eller flera arbetsgivare samar-

betar. En arbetstagare torde kontinuerligt utsättas för risken att röja företagshemligheter till sina samarbetspartners 

om inte arbetsgivaren klargör vad som får och inte får framkomma under arbetets gång.  
117 Prop. 1987/88:155 s. 45. 
118 Fahlbeck2013, s. 458. 
119 Se för genomgång av skada i konkurrenshänseende i avsnitt 4.1.1.  
120 Prop. 1987/88:155 s. 45. Se även Fahlbeck2013, s. 459 där Fahlbeck menar att ”Likgiltighetsuppsåt torde ha 

ersatt eventuellt uppsåt som lägsta uppsåtsgrad till följd av NJA 2004 s. 176.” 
121 Se avsnitt 4.1.2 för redogörelse kring vad som är obehöriga angrepp. 
122 Se Fahlbeck2013, s. 459 om att avtalad tystnadsplikt om information som inte skyddas enligt begreppet före-

tagshemligheter i FHL saknar rättslig verkan enligt FHL.  
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uttryckligt eller tyst medgivande från arbetsgivaren att arbetstagaren har rätt att lovligen an-

vända företagshemligheten.123 Likt vad Fahlbeck utrycker torde detta styras av vad som kan 

göras sannolikt av omständigheterna i det enskilda fallet.124 

Efter anställningens upphörande 

Ovanstående avsnitt utgår ifrån att arbetstagaren fortfarande är kvar i tjänsten hos sin arbetsgi-

vare.125 Men bedömningen ser inte likadan ut efter att arbetstagaren avslutat sin tjänst hos sin 

tidigare arbetsgivare. Bestämmelsens andra stycke kan ses som en inskränkning av huvudregeln 

att lojalitetsplikten upphör i och med att arbetstagaren har avslutat sin anställning.126 Normalt 

innebär huvudregeln att en arbetstagare är fri att utnyttja den erfarenhet, yrkesskicklighet eller 

kunskap som denne förvärvat i sin anställning bäst den vill.127 Arbetstagaren kan då exempelvis 

välja att ta anställning hos en konkurrent eller starta en egen konkurrerande verksamhet till den 

tidigare arbetsgivaren under förutsättning att arbetstagaren inte är bunden av en konkur-

rensklausul. 7 § 2 st. FHL innebär dock en kvardröjande lojalitetsplikt för arbetstagaren att inte 

utnyttja eller röja företagshemligheten som denne förvärvat under anställningen under vissa 

förutsättningar. För att den kvardröjande lojalitetsplikten ska anses vara tillämplig måste ar-

betstagaren missbrukat företagshemligheterna på ett stötande sätt. Exempelvis anses det finnas 

synnerliga skäl för den kvardröjande lojalitetsplikten i fall där arbetstagaren har tagit anställ-

ning hos en arbetsgivare enbart för att komma över hemlig information eller då arbetstagaren 

förberett ett överförande av informationen.128 Även skadans storlek har betydelse om en arbets-

tagares handlande ska anses utgöra synnerliga skäl, där ringa skador ej anses utgöra synnerliga 

skäl för kvardröjande lojalitetsplikt.129 Vidare är bestämmelsen dispositiv i den mån att arbets-

tagare och arbetsgivare kan avtala om en tystnadsplikt som går längre än vad denna bestäm-

melse anger efter anställningens upphörande.130 Dock kan oskäliga anställningsvillkor jämkas 

enligt 36 § AvtL.131 

4.2 Är FHL ett tillräckligt skydd för arbetsgivare? 

Om man ser till dagens näringsliv och den rådande situationen kan ett visst ifrågasättande om 

lagen uppfyller den funktion som efterfrågas av näringslivet. Lagen var vid dess införande tänkt 

att utgöra en intresseavvägning mellan näringslivets parter och samhället i stort. När nu lagen 

varit gällande i snart 30 år så torde rättsverkningarna av FHL etablerat sig ute i arbetsmark-

nadens villkor och speglas i den kultur som råder på arbetsplatserna. Men i och med att syftet 

med FHL är att begränsa att företagshemligheter lämnar ett företag utan medgivande så torde 

inte behovet av sekretessåtaganden för den enskilde arbetstagaren behöva upprättas, men likväl 

                                                 
123 Prop. 1987/88:155 s. 45. 
124 Fahlbeck2013, s. 460. 
125 Se Domeij, s. 186 om att anställningens avslut utgör något av en vattendelare inom FHL. 
126 Prop. 1987/88:155 s. 45f. 
127 Lagstiftaren synes vara uppmärksam på att det föreligger en svårighet att avgöra vad som är att hänföra till den 

enskilde arbetstagarens skicklighet eller kunskap och vad som utgör företagshemligheter. Se prop. 1987/88:155 s. 

46. Fahlbeck menar att det endast torde vara memorerad kunskap som åsyftas, och inte exempelvis egna anteck-

ningar om företagshemligheter. Se Fahlbeck2013, s. 463f. Se även Domeij, s. 106f om svårigheten i gränsdrag-

ningen. 
128 Prop. 1987/88:155 s. 46 & Domeij, s. 186f. 
129 Prop. 1987/88:155 s. 46. 
130 Prop. 1987//88:155 s. 44. Se Fahlbeck2013, s. 465ff om svårigheterna kring tillämpandet av tystnadsplikten i 

förhållandet med 7 § 2 st. FHL. 
131 Se prop. 1987/88:155 s. 47. 



Kapitel 4 – Företagshemligheter - vad är hemligt?  

32 

förekommer de. Förekomsten av sekretessåtagandena torde kunna förklaras genom en samman-

fattande analys om FHL verkligen innebär ett tillräckligt skydd för arbetsgivare gällande före-

tagshemligheter. 

Arbetsgivaren äger frågan om vad som är företagshemlighet 

Att som arbetstagare förstå vad en företagshemlighet är, som redovisats i ovanstående avsnitt, 

inte helt enkelt. Inte heller kan lagen sägas ge en rättvis utgångspunkt vad som egentligen in-

nefattas av begreppet företagshemlighet. Det synes vara likt det uttalande som LO, TCO och 

SACO gjort att det främst är arbetsgivaren som äger frågan kring vad som är att anse som 

företagshemlighet.132 Förvisso avgränsas arbetsgivares möjlighet att hävda att information ut-

gör företagshemlighet i och med deras interna hanteringsregler, men frågan är till mångt och 

mycket styrt efter arbetsgivarens skönsmässiga bedömning vilket utgör en osäkerhetsgrund för 

arbetstagare. Å andra sidan så torde övertaget av möjligheten att i princip fritt kunna välja vad 

som är företagshemlighet starkt begränsas av att en arbetsgivare som påstår att något är en 

företagshemlighet även har bevisbördan för detta. Om då arbetsgivaren inte klart gjort gällande 

för arbetstagaren att informationen rör företagshemligheter genom exempelvis hemlighållande, 

uttryckliga hanteringsregler, eller att det inte klart framgår av uppgifternas natur att de är före-

tagshemligheter så torde inte en arbetstagare kunna anses bryta mot FHL vid ett eventuellt yp-

pande till obehörig.133 

Kräver ett obehörigt angrepp för att vara tillämplig 

För att FHL ska vara tillämplig behöver ett obehörigt angrepp ha skett. Detta innebär att FHL 

saknar tillämplighet i de fall där en arbetstagare har genom ett lovligt förfarande kommit över 

hemlig information i ett anställningsförhållande. Om inte arbetsgivaren klart anger att arbetsta-

garen inte ska ha rätt att ta del av informationen med hjälp av exempelvis åtkomstbehörighet 

eller interna hanteringsregler så innebär det i princip att arbetstagaren har fått lovlig tillgång till 

informationen. Följden blir att arbetsgivare som vill skydda att viss information lämnar företa-

get har en begränsad möjlighet att inskränka arbetstagares rätt att använda informationen med 

hjälp av FHL om arbetstagaren fått ta del av denna lovligt.134  

Ett omfattande skydd under arbetstagarens anställning 

FHL innebär att en arbetstagares lojalitetsplikt mot arbetsgivaren förstärks vid hanterandet av 

information som anses vara en företagshemlighet. Främst innebär den förstärkta lojalitetsplik-

ten att en arbetsgivare kan utkräva skadestånd från arbetstagaren om arbetsgivaren kan göra det 

sannolikt att arbetstagaren gjort ett obehörigt angrepp mot arbetsgivarens företagshemlighet. 

Genom att en arbetsgivare samtalar med sin arbetstagare om vad som utgör företagshemligheter 

på arbetsplatsen och även informerar om vad ett brott mot FHL innebär så torde FHL utgöra ett 

starkt incitament för arbetstagaren att vidta ytterligare försiktighet vid användandet av företags-

hemligheterna.  

  

                                                 
132 Se SOU2008 s. 345 där facken uppmanar till en tydligare legal definition av vad som utgör företagshemlighet 

då begreppet inte är rättssäkert eller förutsägbart. 
133 Se AD 2003 nr 21 där en manual med författningstexter, kollektivavtal och avtalsmallar avsedda för arbetsgi-

varens verksamhet ej ansågs vara av företagsspecifik natur. Se även prop. 1987/88:155 s. 36. 
134 Se NJA 2001 s. 362 där en arbetstagare haft lovlig tillgång till företagshemligheter och kopierat dessa för eget 

privat bruk för att använda som träningsmaterial. Förfarandet ansågs ej utgöra strid mot FHL.  
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Ett begränsad skydd efter anställningens upphörande 

Som tidigare framkommit har FHL likt tystnadsplikten en begränsad tillämpning efter att an-

ställningen har upphört. Den begränsade tillämpningen försvaras med att en arbetstagare ska ha 

möjlighet att använda den erfarenhet och kunnande som denne utvecklar genom sin anställning 

hos arbetsgivaren. För att en arbetstagares användning av förvärvad kunskap efter att anställ-

ningen upphört ska kunna strida mot FHL så behöver synnerliga skäl föreligga. I princip innebär 

synnerliga skäl att arbetstagaren behöver ha förberett sig för att röja företagshemligheterna, 

eller tagit anställning hos arbetsgivaren enbart för att använda dennes företagshemligheter.135 

För en arbetsgivare som efter att en arbetstagares anställning upphört märker att arbetstagaren 

berättar för sin nya arbetsgivare om vad denne sett eller lärt sig så finns det i princip starkt 

begränsade möjligheter att stävja detta med hjälp av FHL. Vidare kan en arbetstagare efter an-

ställningens upphörande fritt starta en konkurrerande verksamhet som baserar sig på den kun-

skap som arbetstagaren har fått från sin tidigare arbetsgivares företagshemligheter utan att ris-

kera konsekvenser för detta.136  

Sammanfattningsvis torde FHL vara av begränsat värde för arbetsgivare 

Det går att ifrågasätta vilket värde FHL egentligen har för arbetsgivare. Att lagen fungerar som 

ett riktmärke för arbetstagare att vidta försiktighet kring hanterandet av företagshemligheter är 

förvisso en positiv aspekt, men lagen i sig synes vara märkbart tandlös när anställningen väl har 

upphört. Eftersom möjligheterna för arbetsgivare att hävda ansvar enligt 7 § 2 st. FHL är be-

gränsat till att synnerliga skäl måste föreligga, innebär det samtidigt att möjligheterna till eko-

nomisk ersättning är små. Som arbetsgivare synes det därför inte gå att ensamt vila på det skydd 

som FHL ger för att säkerställa att kunskapstillgångar inte lämnar företaget. Istället behöver 

arbetsgivare göra ytterligare skyddsåtgärder för att säkerställa att kunskapstillgångarna inte 

sprids eller utnyttjas hos konkurrenter efter att en anställning har upphört. Det torde vara på 

grund av det begränsade skyddet från FHL som bidragit till dagens frekventa användning av 

sekretessåtaganden inom näringslivet. 

4.3 Kollektivavtal om användande av konkurrensklausuler 

Inom den svenska arbetsrätten har konkurrensklausuler sedan en lång tid tillbaka varit förekom-

mande i anställningsförhållanden.137 Allmänt har konkurrensklausuler betraktats med en viss 

restriktivitet eftersom användandet av konkurrensklausuler utgör en begränsning för arbetsta-

gare att söka nya karriärer och möjligheter. År 1969 slöts ett kollektivavtal mellan SN:s före-

gångare SAF och SIF/SALF/CF om användandet av konkurrensklausuler.138 Detta avtal var 

länge gällande som vägledning kring hur konkurrensklausuler skulle bedömas även inom 

branscher som inte ingick i tillämpningsområdet.139 Kollektivavtalet ersattes 2015 av ett nytt 

                                                 
135 Se AD 2015 nr 39 där överföring av hemlig information till konkurrerande verksamhet utgör synnerliga skäl 

först när det skett genom systematiskt inhämtande av informationen. 
136 Se Fahlbeck2013, s. 462 där Fahlbeck kallar detta för Företagsstöld. 
137 Se prop. 1915 nr 83 s. 40 för resonemang från lagrådet om införandet av 38 § AvtL redan år 1915.  
138 1969 års överenskommelse angående begränsning användningsområdet för och innehållet i s.k. konkurrens-

klausuler i tjänsteavtal [cit. KA1969]. 
139 Se Ds 2002:56 s. 330, Fahlbeck2013, s. 164ff och Zethræus, s. 402 om den vägledande funktion KA1969 hade 

vid bedömandet av konkurrensklausuler. KA2015 bör följaktligen ha samma funktion i och med att kollektivavta-

let ersätter det tidigare KA1969 och inte var gällande då tidigare verk skrevs.  
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kollektivavtal med större tillämpningsområde och nya förutsättningar. Eftersom det nya kollek-

tivavtalet bygger på FHL så bör genomgången därmed vara bäst lämpad inom samma kapitel 

som FHL. 

4.3.1 Sammanfattning140 

Kollektivavtalets syfte och tillämpningsområde 

KA2015 är tänkt att helt ersätta KA1969 då den tidigare överenskommelsen främst gällde kring 

förhållandena i industrin och den tekniska utvecklingen som följde inom denna sektor. KA2015 

har som huvudsakligt ändamål att utöka tillämpningsområdet för arbetsgivare att få använda 

konkurrensklausuler i alla typer av verksamheter genom att knyta tillämpningsområdet till att 

det behöver förekomma företagshemligheter enligt dess definition i FHL.141 Avsikten med kol-

lektivavtalet är också att möjliggöra en enhetlig tillämpning av konkurrensklausuler för orga-

niserade och utanförstående arbetstagare (oorganiserade).142 

KA2015 är gällande för alla medlemmar inom arbetsgivarorganisationer och tjänstemannaor-

ganisationer som anslutit sig till avtalet. Även utanförstående träffas av avtalet genom att arbeta 

för företag som bundna av avtalet. Avtalet är tillämpligt på konkurrensklausuler som införts i 

anställningsavtal i samband med att en anställning ingås eller under ett bestående anställnings-

förhållande, och som innebär ett förbud för arbetstagaren att ta anställning i, eller på annat sätt 

bedriva eller delta i konkurrerande verksamhet. Konkurrensklausuler enligt KA2015 är tänkt 

att vara en förlängning av den lojalitetsplikt som följer av anställningsavtalet.143 Avtal eller 

klausuler som har andra skyddsegenskaper för arbetsgivare mot konkurrerande verksamhet om-

fattas inte av kollektivavtalet, vilket förstås vara avtal eller klausuler som åsyftar andra illojala 

beteenden. Exempel som ges i kommentaren är förbud att värva tidigare arbetsgivares anställda 

eller klausuler som tillåter konkurrens men med en följd av att arbetstagaren blir ersättnings-

skyldig till den tidigare arbetsgivaren enligt en förbestämd taxa. KA2015 är ej heller tillämpligt 

på arbetstagare som anses vara i företagsledande ställning. 

Förutsättningar för att få använda konkurrensklausuler 

För att konkurrensklausuler ska få användas i en arbetsgivares verksamhet enligt avtalet krävs 

det att vissa specifika förutsättningar är uppfyllda. Den första är att det behöver finnas företags-

hemligheter inom arbetsgivarens verksamhet. Det ska även finnas en risk att en arbetsgivare 

kan lida skada i konkurrenshänseende om företagshemligheterna röjs och används i konkurre-

rande verksamhet.144 Slutligen krävs också att arbetstagaren har tillgång eller får kännedom om 

företagshemligheterna och har genom utbildning eller erfarenhet möjlighet att använda före-

tagshemligheterna på ett sätt som medför skada i konkurrenshänseende. Konkurrensklausuler 

får användas oavsett yrkeskategori under förutsättning att arbetstagaren har den erforderliga 

kunskapen att använda företagshemligheterna, att ett behov finns, och att en bedömning görs 

                                                 
140 Framställningen bygger på det kollektivavtal som PTK och SN träffat år 2015: Avtal om användning av kon-

kurrensklausuler i anställningsavtal & Avtal om skiljedomsregler för skiljenämnden i uppfinnar- och konkur-

rensklausulstvister [cit. KA2015] – Se PTK:s hemsida http://www.ptk.se/products/files/konkurrensklausuler.pdf 

[Hämtat 2017-03-13]. I kollektivavtalet finns även en bilaga med en partsgemensam kommentar till kollektivav-

talet.  
141 Partsgemensam kommentar till KA2015 s. 21. 
142 Partsgemensam kommentar till KA2015 s. 19. 
143 Partsgemensam kommentar till KA2015 s. 20. 
144 Se den partsgemensamma kommentaren till KA2015 s. 22f där det inte behöver föreligga en konkret risk för 

att arbetstagaren ska sprida företagshemligheterna vidare för att få använda konkurrensklausuler. 

http://www.ptk.se/products/files/konkurrensklausuler.pdf
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om konkurrensklausulens skälighet i det enskilda fallet. Visstidsanställda får normalt inte be-

gränsas med konkurrensklausuler.145 Eftersom användandet av konkurrensklausuler ska vara 

motiverat i det enskilda fallet så får inte arbetstagare bindas av konkurrensklausuler enbart på 

grund av den anledning att denne kan komma i kontakt med företagshemligheter.146 Detta mo-

tiveras av att om en arbetstagare säljer vidare företagshemligheter till en konkurrent så ska 

istället lojalitetsplikten i anställningsavtalet och bestämmelser i FHL tillämpas. Konkurrens-

klausuler är därför inte tänkt att användas för angrepp som redan skyddas av lojalitetsplikten 

eller FHL.147 

Användandet av konkurrensklausuler skall alltid medföra att en intresseavvägning görs i det 

enskilda fallet. Lämpligheten och skäligheten i att införa en konkurrensklausul i ett anställ-

ningsavtal ska baseras på arbetsgivarens intresse att företagshemligheterna behålls i verksam-

heten och inte kommer till användning i konkurrenters verksamheter, mot arbetstagarens in-

tresse att fritt få använda sin kunskap, förmågor och den olägenhet som konkurrensklausulen 

innebär.148 

Klausulens utformning 

En klausul ska för att få tillämpas vara skälig och inte ha längre bindningstid än vad som svarar 

mot arbetsgivarens behov. Tidsspannet som rekommenderas är att klausulen inte bör överstiga 

9 månader om faran i konkurrenshänseende är kort medan bindningstid som sträcker sig över 

18 månader normalt inte är tillåtet. Så långtgående klausuler kräver särskilda skäl för att vara 

giltiga. Det är främst arbetsgivarens verksamhet och behov som ska vara styrande, exempelvis 

kan verksamheter inom det militära kräva längre bundenhet än andra verksamheter.149 En ar-

betsgivare ska kompensera arbetstagare som är förhindrad att åta sig anställning på grund av en 

konkurrensklausul, och skall även fortsättningsvis ersätta den arbetstagare som får sin anställ-

ning upphörd av andra skäl än pensionering med den skillnad som arbetstagaren hade haft om 

inte konkurrensklausulen existerat.150 Dock får ersättningen som högst uppgå till ett maximitak 

om 60 % av den tidigare arbetsinkomsten. Månadsinkomsten skall beräknas som ett genomsnitt 

av de belopp som arbetstagaren haft som fast lön, inkl. provision, bonus och andra ersättningar 

under det senaste anställningsåret. Dock skall hänsyn tas till den tid som arbetstagaren faktiskt 

arbetat enligt gällande anställningsavtal. För att en arbetsgivare ska anses ha en skyldighet att 

ersätta arbetstagaren måste det finnas en klar relation till den lägre inkomsten hos den nya ar-

betsgivaren och konkurrensklausulen. Det föreligger vidare ett krav på arbetstagaren att be-

gränsa inkomstförlusten i den mån det är möjligt och att arbetstagaren avser att arbeta med den 

typ av verksamhet som träffas av konkurrensklausulen för att ersättning skall utgå.151 Skade-

stånd för kontraktsbrott mot en konkurrensklausul får endast vara satt i rimlig relation till ar-

betstagarens lön. Normalt anses ett skadeståndsbelopp för avtalsbrott som motsvarar 6 månads-

löner vara rimligt.152 Vidare innebär det att när en arbetstagare väljer att ta anställning hos en 

                                                 
145 Tillfällen där det kan vara motiverat att ha en konkurrensklausul är när man anlitar experter eller arbetstagare 

över 67 år. Se den partsgemensamma kommentaren till KA2015 s. 23f för utförligare resonemang. 
146 Partsgemensam kommentar till KA2015 s. 23. 
147 Partsgemensam kommentar till KA2015 s. 23. 
148 I den partsgemensamma kommentaren till KA2015 på s. 25 så anges det att bedömningen ska ske restriktivt. 

Troligtvis torde det vara arbetsgivares behov av konkurrensklausuler som åsyftas. 
149 Partsgemensam kommentar till KA2015 s. 28. 
150 Detta gäller dock inte om arbetstagaren har blivit avskedad. Se den partsgemensamma kommentaren till 

KA2015 s. 32f. 
151 Partsgemensam kommentar till KA2015 s. 30. 
152 Om en arbetstagare har andra inkomster eller förmögenheter vid sidan om är oväsentligt och ska ej påverka 

skadeståndsbeloppet. Se den partsgemensamma kommentaren till KA2015 s. 35. 
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konkurrent så gör arbetstagaren ett avtalsbrott, men arbetstagaren kan inte genom att sedan 

behålla anställningen bli skyldig till något nytt avtalsbrott.153 

4.3.2 Vägledande men ej direkt tillämpbart 

Att KA2015 är vägledande i hur konkurrensklausuler ska tolkas även utanför dess tillämpnings-

område synes vara något vedertaget inom den arbetsrättsliga doktrinen och praxis. Detta torde 

förklaras av att såväl KA1969 och KA2015 bygger på en restriktiv syn till användandet av 

konkurrensklausuler vilket även genomsyrat arbetsrätten sedan många år tillbaka.154 Det följer 

därför naturligt att hänvisa till KA2015 som är ett aktuellt avtal från arbetsmarknadens parter, 

och som reglerar samma synsätt som förespråkats från lagstiftarens sida för att på så sätt ge en 

samstämmig bild av tillåtligheten av konkurrensklausuler. Det förefaller därför i författarens 

mening även logiskt att använda KA2015 som ett ingångsvärde i hur tolkandet av sekretess-

klausuler bör ske i och med att de står så pass nära varandra till sin natur. Dock bör läsaren 

samtidigt erinras om att kollektivavtalet i dess ingress om tillämpningsområde klart avgränsar 

sig från alla typer av klausuler som inte är rena konkurrensklausuler. KA2015 kan därför inte 

tillämpas direkt på sekretessklausuler utan endast fungera som vägledning och argumentations-

plattform för tolkningen av sekretessklausulers skälighet.

                                                 
153 Partsgemensam kommentar till KA2015 s. 36. 
154 Se exempelvis lagrådets uttalande i prop. 1915 nr 83 på s. 40 där införandet av AvtL 38 § skulle kunna anses 

utgöra en principförklaring att konkurrensklausuler endast skulle nyttjas där det fanns ett behov för dessa. Se även 

Fahlbeck2013, s. 177 där denne sammanfattar hur AD tagit vägledning av KA1969 vid sin restriktiva tolkning av 

konkurrensklausuler.  
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”… som kan skada min arbetsgivares verksamhet eller rykte under tiden anställningen på-
går och till en tid av två år efter anställningsförhållandets slutliga upphörande.” 

5.1 Sekretessåtagandets betydelse i anställningsförhållandet 

Efter genomgången av den tystnadsplikt som föreligger i anställningsförhållandet och FHL så 

torde läsaren nu kommit till insikten att ett tomrum existerar kring den information som inte är 

ägnad att skada arbetsgivaren (tystnadsplikt) eller utgör företagshemligheter. Det finns åtskil-

liga situationer som kan utgöra skyddsvärda intressen för arbetsgivare men som inte träffas av 

tystnadsplikten, exempelvis kan enstaka uttalanden om att en medarbetare ska avsluta sin an-

ställning innebära omfattande konsekvenser i form av massuppsägningar av avtal.155 Vidare 

kan även spridandet av information att det föreligger en dålig företagskultur eller liknande vara 

något som kan vara ogynnsamt för arbetsgivaren om det kommit till allmänhetens kännedom.156 

Att en arbetsgivare vill förhindra att denna typ av information lämnar företaget torde därför 

vara försvarligt. Ett sätt att förhindra detta är att binda arbetstagaren med hjälp av ett sekretess-

åtagande som antingen kan vara i form av en sekretessklausul eller ett enskilt avtal. Men vad 

är ett sekretessåtagande egentligen? 

5.1.1 Sekretessåtagandets funktion 

Ett sekretessåtagande har som generell funktion att begränsa den anställdes rätt att berätta om 

uppgifter som denne fått ta del av genom sin anställning. Sekretessåtagandet kan begränsa ar-

betstagaren både under en pågående anställning och efter att anställningen upphört.157 Ett sek-

retessåtagande torde främst innebära att en arbetstagare inte får berätta uppgifter från arbetsgi-

varens verksamhet till personer som är utomstående till arbetsgivaren, men sekretessåtagandet 

torde även kunna reglera interna förhållanden mellan anställda hos arbetsgivaren. Den vanlig-

aste användningen av sekretessklausuler torde dock vara att begränsa arbetstagarens rätt att un-

der anställningens pågående sprida uppgifter om företagets verksamhet som kan vara av prekär 

eller värdefull natur till utomstående.  

Sekretessåtagandet torde utgöra en självständig förpliktelse 

En problematik som uppkommit i takt med att tankarna mognat kring vad ett sekretessåtagande 

faktiskt torde vara är om ett sekretessåtagande ska anses ersätta den ursprungliga tystnadsplikt 

man normalt förväntar sig i anställningen eller om det är en självständig förpliktelse som bygger 

på tystnadsplikten. Svaret torde kunna anses vara endera beroende på vilket synsätt man väljer 

att se på saken. Å ena sidan tycks somliga se sekretessåtagandet som en utvidgning av den 

ursprungliga tystnadsplikten som föreligger i en anställning.158 Synsättet att sekretessåtagandet 

innebär en utvidgning gör att arbetsgivare kan välja att ha en vida omfattande tystnadsplikt som 

                                                 
155 Se AD 2003 nr 21 för ett verkligt exempel. 
156 Se Fahlbeck2013, s. 293 där Fahlbeck kallar detta delikatessinformation. 
157 Se Tonell, s. 64f där denne menar att ett sekretessåtagande kompletterar och förstärker skyddet i FHL. 
158 Se exv. Lunning & Toijer, s. 389 och SOU2008 s. 197. 
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i teorin möjliggör för arbetsgivaren att med större frihet friställa arbetstagare på grund av bris-

tande lojalitet vid brott mot sekretessåtagandet. Med detta synsätt följer dock att sanktionerna 

blir begränsade till hur ett brott mot tystnadsplikten normalt bedöms och ersätts.  

Andra synsättet, vilket författaren till denna uppsats förfäktar, är att sekretessåtagandet istället 

bör anses vara en egen självständig produkt som reglerar vad som utöver ordinarie tystnadsplikt 

inte är tillåtet för arbetstagaren att yttra sig om. Följden av detta synsätt innebär att ett allvarligt 

uttalande om företagshemligheter inte bara kan anses strida mot FHL och tystnadsplikten utan 

även mot ett sekretessåtagande.159 Även ett generellt uttalande som inte ens kan anses strida 

mot tystnadsplikten kan med detta synsätt bryta ett sekretessåtagande med de följder som be-

stämts.160 För att tydliggöra varför ett sekretessåtagande torde anses som en egen produkt sna-

rare än ett utvidgande av tystnadsplikten anges följande ytterlighet som exempel; 

Anta att en arbetsgivare inom lokalvårdsverksamhet väljer att införa ett långtgående 

sekretessåtagande, där arbetstagarna skall iaktta tystnad om alla uppgifter som de får 

reda på i arbetet. Om detta sekretessåtagande skulle anses utgöra tystnadsplikt, inne-

bär det att en arbetstagare som väljer att prata generellt om arbetet med andra bryter 

mot tystnadsplikten. Som en följd av detta torde en arbetsgivare ha möjlighet att påstå 

att arbetstagaren har bristande lojalitet mot arbetsgivaren, och därför riskera en upp-

sägning. Detta torde inte vara förenligt med det synsätt som råder inom arbetsrätten. 

Motargumentet mot ovanstående scenario är att det oskäliga anställningsvillkoret kan jämkas, 

men det förutsätter att arbetstagaren vet om att klausulen är oskälig och samtidigt är villig att 

processa om det. Vidare torde också den ökade frekvensen av sekretessåtaganden innebära att 

sekretessåtaganden inom den svenska arbetsrätten blivit mer normaliserat och mindre utstick-

ande än tidigare, vilket gör att enskilda individer inte reagerar i samma omfattning som om det 

vore ett nytt förekommande fenomen. Huruvida ett sekretessåtagande skall ses som en utvidg-

ning av den ordinarie tystnadsplikten, eller som en egen självständig produkt synes inte före-

komma i praxis, varför rättsläget är oklart. Skulle frågan bli föremål från prövning torde såväl 

arbetsgivare som arbetstagare kunna argumentera för båda synsätten, eftersom synsätten har 

olika fördelar och nackdelar för båda parter beroende på situation. 

5.1.2 Sekretessåtagandets förhållande till konkurrensklausuler 

Rättsläget kring vad sekretess utgör synes inte vara helt klarlagt, utan det synes föreligga olika 

uppfattningar kring vad ett sekretessåtagande faktiskt innebär.161 Att sekretess kan verka be-

gränsande för arbetstagaren torde vara ett givet påstående, men är det tillräckligt för att bedömas 

likt en konkurrensklausul?162 

  

                                                 
159 Vilket torde kunna vara det synsätt som även AD förespråkar i AD 2016 nr 21 då de bedömde att arbetstagaren 

inte brutit mot den gällande sekretessförbindelsen. 
160 För att åskådliggöra hur jag resonerar på ett mer pedagogiskt sätt kan FHL, tystnadsplikten samt sekretessåta-

gandet jämställas med en trafik-, halv- eller helförsäkring där skyddet och möjligheterna till ersättning ökar bero-

ende på skyddsnivå. FHL ger således ett grundläggande och tämligen begränsat skydd medan tystnadspliktens 

skydd är av större omfång och sekretessåtagandet är en möjlighet för arbetsgivare att helt gardera sig kring att 

uppgifter inte lämnar företaget.  
161 Se Fahlbeck2013, s. 183 där Fahlbeck menar att ”Kunskapen om sekretessklausuler är mycket mager, både i 

rättsligt och praktiskt avseende.” 
162 Jfr. SOU2008 s. 199f där sekretessklausuler anses vara mindre begränsande än konkurrensklausuler. Dock 

förordas vidare att vägledning vid jämkandet av sekretessklausuler bör kunna ske med hjälp av FHL och KA1969. 
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Likheten är slående – men ej absolut 

För att besvara frågan bör vägledning först tas från vad syftet med de olika klausulerna är. En 

konkurrensklausul har som syfte att förhindra en arbetstagare att efter anställningens upphö-

rande bedriva eller ta tjänst i en konkurrerande verksamhet inom en viss tid.163 Sekretessklau-

sulen å andra sidan har vanligtvis som primärt syfte att begränsa arbetstagarens rätt att yttra sig 

till andra om förhållanden som rör företaget både under och efter anställningens upphörande.164 

Ett sekretessåtagande att inte yppa något kan förvisso påverka arbetstagarens möjligheter att 

arbeta i konkurrerande verksamhet om arbetstagaren inte får prata om vad denne vet eller tidi-

gare gjort, men arbetsmarknadens parter synes inte likställa denna bieffekt som tillräckligt kva-

lificerad för att betraktas som konkurrensklausul.165 Dock synes konkurrensklausuler och sek-

retess likväl vara så pass nära besläktade att sekretessklausuler torde kunna bedömas enligt 

samma principer som gäller för konkurrensklausuler.166 Liknande resonemang synes finnas i 

senare utredningar.167 Konsekvenserna av att sekretessklausulerna inte betraktas som konkur-

rensklausuler är att det nu gällande kollektivavtalet KA2015 som finns beträffande användandet 

av konkurrensklausuler inte blir rakt tillämpbart vid bedömandet av sekretessklausulerna. Istäl-

let får lovligheten och skäligheten av sekretessåtagandet ske enligt andra gällande principer 

inom arbetsrätten, såsom branschpraxis och allmänna rättsprinciper.  

Kollision mellan konkurrensklausul och sekretessklausul 

Vidare kan det även förekomma kombinerade klausuler med konkurrens- och sekretessmässiga 

inslag.168 En frågeställning som då uppkommer är vilken av klausulerna som skall anses ha 

företräde i det fall där en arbetstagare är bunden av vardera typ. Troligtvis torde en helhetsbe-

dömning göras kring syftena bakom klausulerna och den klausul som är minst ingripande för 

att nå ändamålet torde få företräde.169 Dock synes denna problematik inte heller vara beprövad 

i praxis varför rättsläget torde vara oklart.170 

5.2 Hur sekretessen införs kan ha betydelse 

Det kan vara värt att fundera strategiskt kring införandet av sekretess för arbetsgivare eftersom 

beroende på hur sekretessen införs i anställningsförhållandet så kan åtagandet få stora skillnader 

i såväl omfattning, skälighet och möjligheten att jämka sekretessen. Eftersom anställningsför-

farandet i dagens näringsliv i princip är helt upp till den enskilde arbetsgivarens egna tillväga-

gångssätt innebär det att införandet kan ske på varierande sätt. Därför bör en kortare redovisning 

göras kring de metoder som kan anses vara normala tillvägagångsätt vid en anställning. 

                                                 
163 Se den partsgemensamma kommentaren till KA2015 s. 26 och SOU2008 s. 197. 
164 Prop. 1987/88:155 s. 20. Se även Fahlbeck2013, s. 144.  
165 Jfr. den partsgemensamma kommentaren i KA2015 s. 20 där konkurrensklausuler som är av blandad art ej 

tillämpas i avtalet.  
166 Även Fahlbeck synes vara av samma uppfattning, se Fahlbeck2013, s. 144. Se även Domeij, s. 388. 
167 Se SOU2008 s. 197. 
168 Domeij, s. 387. 
169 Domeij, s. 387. 
170 Se Fahlbeck2013, s. 154 för diskussion kring när situationen kan vara för handen, och att praxis kring detta 

saknas. 
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5.2.1 Sekretessklausul i anställningsavtalet 

Det vanligaste sättet att införa sekretessåtaganden i näringslivet torde vara genom att föra in ett 

sekretessåtagande direkt i anställningsavtalet. Om en sekretessklausul integreras in i ett anställ-

ningsavtal torde en arbetsgivare behöva vara noggrann vid utförandet av klausulen eftersom 

sekretessklausulens verkan upphör samtidigt som anställningsavtalet upphör. Vidare innebär 

det faktum att klausulen är införd i anställningsavtalet att en arbetsgivare torde behöva upplysa 

arbetstagaren om vidden av sekretessen, annars kan arbetsgivaren riskera att funktionen förloras 

genom att klausulen jämkas. Vidare innebär också att arbetsgivaren inte har möjlighet att ensi-

digt ändra sekretessklausulen eftersom det torde vara ett väsentligt avtalsvillkor. Arbetsgivaren 

är istället nödgad att antingen komma överens med arbetstagaren eller säga upp dennes anställ-

ningsavtal för att kunna få till en förändring.171 

5.2.2 Enskilt avtal 

När ett enskilt sekretessavtal presenteras för en arbetstagare så kan detta ses ur två olika per-

spektiv med olika rättsföljder beroende vad som förespråkas.172 I princip innebär detta att man 

som part vid en tvist har två grunder att argumentera ifrån för att få igenom sitt anspråk och 

önskad rättsföljd.  

Utvidgning av anställningsavtalet eller ett eget avtal? 

Om en arbetstagare presenteras med ett enskilt författat sekretessavtal vid anställningens ingå-

ende så torde det förefalla naturligt att anse att avtalet utgör ett komplement till anställningsav-

talet i form av ett anställningsvillkor.173 Argumentationen för detta synsätt kan ske med olika 

synvinklar beroende på vad för effekt som efterfrågas. Förslagsvis går det att påstå att sekre-

tessavtalet utgör en utförlig beskrivning av en sekretessklausul och bör därför ses som ett häng-

avtal till det ordinarie anställningsavtalet. Vidare går det också att påstå att i och med det regle-

rar villkor för anställningen så ska det också anses gälla som ett sådant. Dessa argumentations-

grunder torde vara mest fördelaktigt att yrka på som arbetstagare i och med att en uppsägning 

av anställningsavtalet också säger upp det avhängiga avtalet enligt avtalsrättsliga grunder. 

Motsatsvis kan avtalet istället ses som ett enskilt avtal vilket innebär att avtalet kan fortsätta att 

gälla, oberoende om ett anställningsavtal gäller. Sedermera innebär detta att ordinarie avtals-

rättsliga grundförutsättningar krävs för att både häva och ändra avtalet. Problemet med att se 

sekretessavtalet som ett enskilt avtal innebär att en arbetstagare kan påstås vara förpliktigad att 

vidta sekretess långt efter att det ursprungliga anställningsavtalet upphört. Argumentations-

grunden för att sekretessåtagandet ska ses som ett enskilt avtal torde dock endast vara fördel-

aktigt för arbetsgivare, i och med att arbetstagare normalt vill bli fri från åtagandet i samband 

med anställningens upphörande.  

                                                 
171 Detta kallas ibland för uppsägning för omreglering. Se Glavå & Hansson, s. 575. 
172 Se Tonell, s. 59f där denne verkar vara av samma uppfattning, Tonell benämner det enskilda avtalet som en 

separat sekretessförbindelse.  
173 Detta synsätt synes även finnas i förarbetena till AvtL där avtal som följer på ett annat avtal ofta ses som ett 

och samma för att undvika så kallade sidolöpare – avtal vars funktion är att kringgå lagar eller gällande regelverk. 

Se prop. 1975/76:81 s. 129. 
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Tidpunkten torde ha stor betydelse 

En arbetsgivare som vill binda sina arbetstagare med sekretess av denna typ bör se över dennes 

förfarandesätt eftersom beroende på hur förfarandet sker så ges argumentationsmöjligheter till 

endera lösningen. Det vanligaste sättet torde vara att införa sekretess vid en nyanställning där, 

för att göra processen så tidseffektiv som möjligt, samtliga dokument som är relevanta skrivs 

på samtidigt. Mycket torde då tala för att den enskilda sekretessförbindelsen ska ses som ett 

anställningsvillkor i anställningsavtalet, och därför upphöra i samband med en uppsägning av 

anställningsavtalet.174 En arbetsgivare skulle istället genom att låta en viss tid fortgå kunna pre-

sentera sin arbetstagare med ett sekretessåtagande och på så sätt ha större möjlighet att påstå att 

åtagandet istället ska beaktas som ett enskilt avtal snarare än ett anställningsvillkor.175 Dock 

innebär detta samtidigt att arbetsgivaren inte är lika skyddad under den tid som arbetstagaren 

är underkastad normala tystnadspliktsregler enligt anställningsavtalet eller FHL, vilket sålunda 

kan innebära en risk för arbetsgivaren. 

5.2.3 Standardiserade avtal och klausuler 

Vid ett anställningsförfarande i dagens näringsliv torde ett individuellt författat anställningsav-

tal vara en ovanlig företeelse förbehållet små arbetsgivare eller vid anställning av nyckelperso-

nal.176 Istället torde ett normalt anställningsförfarande ske med hjälp av standardiserade anställ-

ningsavtal.177 Fördelarna kring att författa ett standardavtal för företag är många, exempelvis 

blir de ekonomiska kostnaderna väsentligt lägre och arbetsbördan för HR-chefen eller bolagsju-

risten reduceras till att författa och uppdatera olika anställningsavtal i takt med att befattningar 

tillkommer eller ändras. Eftersom alla anställda sedermera kommer att ha skrivit på samma typ 

av kontrakt så innebär det också att det med tiden utarbetas riktlinjer kring hur konflikter kring 

avtalet och innebörden av avtalets klausuler ska tolkas såväl språkligt som genom bransch-

praxis.178 Nackdelarna å andra sidan är att standardavtal innebär att individuella avtal mellan 

en enskild arbetstagare och arbetsgivare som frångår standardavtalet blir svåra att bevisa om 

inget separat avtal upprättas.179  

När det kommer till sekretessåtaganden och att införa dessa rutinmässigt så synes inget hinder 

för detta föreligga.180 En arbetsgivare kan exempelvis av effektivitetsskäl välja att skriva ett 

generellt sekretessåtagande i anställningsavtalet för att på så sätt minska den administrativa 

bördan på sin HR-personal.181 Om en arbetsgivare väljer att rutinmässigt upprätta sekretessavtal 

eller införa sekretessklausuler i standardiserade anställningsavtal utan att en föregående dis-

                                                 
174 Källström & Malmberg, s. 118. 
175 Källström & Malmberg, s. 118. 
176 Liknande inställning kring standardavtal i affärslivet tycktes föreligga redan år 1957 i det citat från Curt Ols-

son som Ulf Bernitz hänvisat till i Bernitz, s. 13. 
177 Se Bernitz, s. 14f om standardavtalets ökade användning. 
178 Bernitz, s. 23. 
179 Om inte överenskommelse kan nås emellan parterna blir sedvanliga regler inom avtalsrätten gällande att den 

som påstår ett rättsförhållande även är den som har bevisbördan därom. För den enskilde arbetstagaren kan detta 

innebära problem eftersom denne normalt inte har samma möjlighet att efterforska bevisning som arbetsgivaren. 
180 Se dock Fahlbeck2013, s. 151f om att standardiserade konkurrensklausuler ej bör förekomma då de endast ska 

tillkomma vid ett verkligt behov efter en individualiserad intresseavvägning. 
181 Se prop. 1975/76:81 s. 105 där det påtalas att det lätt kan hända att villkor slinker med i ett standardavtal som 

egentligen inte passar för det aktuella avtalet. Vid en eventuell konflikt om vad som avtalats så torde sedvanlig 

avtalsrättstolkning kunna innebära att standardklausulen kan riskeras att lämnas utan hänseende eller få begränsad 

verkan. 
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kussion förts uppstår problematik kring vad som är sekretessbelagt för den enskilde arbetstaga-

ren.182 Eftersom stora variationer finns kring vad som är skyddsvärt inom olika verksamheter 

så innebär en generalisering av sekretessens omfång till anställningen som helhet ett mindre 

skydd än precisa uppräknanden.183 Vidare kan ett rutinmässigt införande av sekretess innebära 

att arbetsgivaren riskerar att sekretessåtagandets funktion begränsas eller helt jämkas. En ar-

betsgivare bör således reflektera fortlöpande kring utformningen av sekretessåtagandet för inte 

riskera att lida onödiga kostnader i sin jakt på effektivisering. 

5.2.4 Sekretess genom kollektivavtal 

Om en arbetsgivare vill sekretessbelägga sin verksamhet i ett svep torde ett upprättande av 

kollektivavtal vara ett av de mer effektiva sätten att enhetligt reglera arbetsplatsen i och med att 

ett kollektivavtal även träffar arbetstagare utanför de fackliga organisationerna med dess nor-

mativa verkan.184 Att genom kollektivavtal reglera om längre vidgående skyldigheter än de 

normalt förekommande i anställningsförhållande har tidigare förekommit på arbetsmark-

naden.185 Dock synes inte frågan varit uppe för tolkning på senare tid.186 Det torde därför inte 

vara några hinder att avtala om längre gående tystnadsförpliktelser i lokala eller centrala kol-

lektivavtal.187 Som arbetsgivare bör man dock vara beredd att möta motstånd eftersom den 

fackliga organisationen innehar en stark förhandlingsposition i och med att ett sekretessåta-

gande inte är något som normalt ligger i tystnadsplikten utan istället är en överenskommelse på 

obligationsrättsliga grunder. 

5.2.5 Genom ”32 §-befogenheten” eller konkludent handlande 

En arbetsgivare som vill sekretessbelägga sin verksamhet men varken förmår sina anställda att 

skriva på ett sekretessavtal eller lyckas förhandla fram ett kollektivavtal torde kunna frestas av 

möjligheten att påstå att sekretess råder redan genom arbetets natur eller att arbetsgivaren so-

nika ensidigt beslutar att sekretess numera ska råda. Inom arbetsrätten finns det en princip som 

är vedertagen sedan länge kallat arbetsgivarprerogativet som innebär en vidgående möjlighet 

för arbetsgivare att ensidigt omstrukturera inom sin verksamhet utan vidare hänsyn till arbets-

tagaren. För att en arbetsgivare ska kunna göra detta behöver omstruktureringen inrymmas i 

vad som normalt kan inrymmas i arbetstagarens tjänst. Det torde inte med framgång gå att en-

sidigt införa sekretess på vilket arbete som helst eftersom sekretess är mer omfattande än vad 

                                                 
182 Fahlbeck synes mena i Fahlbeck2013, s. 195ff att konkurrensklausuler införs rutinmässigt av arbetsgivare och 

juridiska rådgivare trots att ett faktiskt behov inte föreligger. Även författaren till denna uppsats stämmer in i detta. 
183 Se mer kring detta i avsnittet 5.3 Sekretessens omfång. 
184 För en ingående redogörelse av kollektivavtalets normativa verkan se Adlercreutz & Mulder, s. 130ff. 
185 Exempelvis var det vanligt att ha bestämmelser om att arbetstagare ska vidta lojalitet och diskretion mot sin 

arbetsgivare. Frågan man kan ställa sig är om inte denna typ av klausul upparbetat den syn på lojalitetsplikt vi har 

i dagens nutida samhälle. Se AD 1961 nr 27 där ett kollektivavtal hade en bestämmelse som innebar en lojalitets-

plikt mot arbetsgivaren att inte berätta om konfidentiell information om förhållanden inom arbetsgivarens verk-

samhet. Se även Teknikavtalet16/17 s. 30f där diskretion definieras i en facklig kommentar till avtalet enligt föl-

jande: ”Skyldigheten att iaktta diskretion innebär att tjänstemannen har tystnadsplikt vad gäller uppgifter som han 

eller hon fått tillgång till och beträffande vilka arbetsgivaren klargjort att det inte får föras vidare.” Motsatsvis 

torde det kunna tolkas att arbetstagaren således får berätta om uppgifter om arbetsgivaren så länge arbetsgivaren 

inte klargjort för arbetstagaren att uppgifterna inte får berättas vidare. 
186 Se Källström & Malmberg, s. 255 och Ds 2002:56 s. 313. Se även Fahlbeck2013, s. 182 där Fahlbeck påtalar 

följande om hur vanligt förekommande sekretess är i kollektivtal; ”[Kollektivavtal] synes inte förekomma eller är 

i vart fall ytterst ovanligt.” 
187 Se prop. 1987/88:155 s. 21 där lagstiftaren påtalar denna möjlighet.  
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som normalt kan anses ingå i tystnadsplikten som följer av anställningsavtalet.188 Istället torde 

arbetsgivaren vara begränsad till att införa exempelvis ett klassificeringssystem med olika ni-

våer av insyn för att på så vis utöka den tystnadsplikt som anses följa med anställningen. I AD 

1994 nr 79 torde en handbok med information av sekretess kunnat utgöra en utvidgning av 

tystnadsplikten – dock avstod arbetsgivaren från att hävda detta varför frågan lämnades obe-

svarad av AD. 

Om en arbetsgivare inte inför rutiner eller klassificeringssystem kan istället arbetsgivare som 

nödgas införa sekretess men som inte lyckas komma överens med sin arbetstagare ställas inför 

problematiken att behöva säga upp sina arbetstagare, för att därefter erbjuda en ny anställning 

där sekretessklausulen sedermera är införd.189 Under tiden innebär detta dock att arbetsgivaren 

står inför risken att mista såväl arbetstagarna och ensamrätten till kunskapen. 

5.3 Sekretessens omfång 

En fråga som naturligt uppkommer i och med dispositiviteten är hur långt avtalad sekretess kan 

sträcka sig och hur privat sekretess förhåller sig till andra lagar och principer. Vid genomgången 

av vad som torde avgöra omfånget av ett sekretessåtagande syntes följande vara utmärkande. 

5.3.1 Avtalsfrihet råder 

När det kommer till sekretess inom det privata näringslivet så synes inga formella begräns-

ningar finnas utöver 3 kap. AvtL och avtal som strider mot FHL.190 Det synes vara erkänt inom 

arbetsrätten att det är möjligt att inom det privata näringslivet avtala bort meddelarfriheten inom 

det privata näringslivet.191 Följaktligen kan en arbetsgivare därför begränsa sina arbetstagares 

rätt att uttala sig om uppgifter om arbetstagaren i sociala eller traditionella medier. Vidare torde 

det därför vara upp till avtalets parter att bestämma gränserna av sekretessåtagandet.192 Dock 

torde det i samband med att sekretessåtagandet blir mer omfattande även följa skyldigheter för 

arbetsgivaren att beskriva såväl vad som är sekretessbelagt, och varför, om det inte följer av 

informationens natur.193 Annars torde arbetstagaren ha svårt att kunna rätta sig efter vad denne 

får yppa och till vem, samt att bedöma skäligheten av sekretessåtagandet. 

                                                 
188 Se Glavå & Hansson, s. 573f. Jfr. Ds 2002:56 s. 314 där det framgår att tystnadsplikt kan regleras av ensidigt 

utfärdade ordningsföreskrifter från arbetsgivaren. Se även Fahlbeck1992, s. 59 och däri not 49 om ordningsreglers 

upplysningsfunktion om den dolda klausul som tystnadsplikten anses vara i anställningsförhållandet.  
189 Se exempelvis AD 1993 nr 61 där en arbetsgivare sade upp arbetstagare för att sedan återanställa dessa i syfte 

att avtala bort en bilförmån för flera av sina anställda.  
190 Se LU37 s. 45 och Ds 2002:56 s. 314 där det främst åsyftas avtal som begränsar arbetstagaren att påtala brotts-

liga förfaranden eller allvarliga missförhållanden i näringsidkarens rörelse. Se även Fahlbeck2013, s. 192 om sek-

retessklausuler som bygger på FHL. Jfr. dock SOU1983 s. 349 om att avtal kring kvardröjande ansvar enligt FHL 

efter anställningens upphörande: ”Normalt fordras dock att avtalet har stöd i kollektivavtal som slutits av central 

arbetstagarorganisation.” 
191 Se Fahlbeck2013, s. 289 och Ds 2001:9 s. 28.  
192 Se Fahlbeck2013, s. 293 där denne menar att all information i ett företag kan vara sekretessbelagt under förut-

sättning arbetsgivaren gjort klart för den anställde att arbetsgivaren har det synsättet. Det är dock enligt författaren 

av detta arbetets tycke något tilltagen bedömning, att begära att allt inom arbetsgivarens verksamhet ska vara 

sekretessålagt torde vara oskäligt. Jfr. Domeij, s. 389 där denne menar att ”Sekretessklausuler i anställningsavtal 

får bara omfatta information som alltjämt är hemligt inom branschen.” Ställningstagandet synes dock sakna rätt-

skälleförankring varför jag ställer mig viss tveksamt till uttalandet. Vidare synes denna fråga ännu ej behandlats i 

praxis varför rättsläget är oklart. 
193 Se Tonell, s. 59f om att arbetsgivare bör informera arbetstagare om vad som är sekretessålagt. 
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Reglerar bara framtida förhållanden 

En av de viktigare sakerna att komma ihåg angående sekretess är att det inte torde vara möjligt 

att retroaktivt reglera sekretess. Utan en arbetsgivare torde endast kunna reglera sekretess för 

framtida situationer. Detta följer av det faktum att det inte är möjligt att exempelvis ta tillbaka 

muntliga uttalanden eller artiklar som redan blivit publicerade för allmänheten. Därför är det av 

största vikt för arbetsgivare att kontinuerligt reflektera kring om verksamheten har blivit så pass 

kunskapsintensiv att ett behov av införande av sekretess kan föreligga.  

5.3.2 Bedömningsgrunder 

För att en arbetstagare ska ha möjlighet att förstå vad denne får och inte får göra så bör denne 

kontrollera vad som faktiskt står i anställningsavtalet eller föra en diskussion med sin arbetsgi-

vare för att undvika missförstånd.194 Om arbetstagaren inte har möjlighet eller viljan att rådfråga 

sin arbetsgivare under exempelvis en infekterad tvist eller liknande bör främst följande faktorer 

kunna vara vägledande för arbetstagare som önskar att bedöma sekretessens omfång. 

Ordalydelsen synes vara till stor del avgörande 

Det finns flera olika aspekter som torde spela in vid bedömandet om en arbetstagare har brutit 

mot sitt sekretessåtagande. Framförallt torde den primära utgångspunkten vara vad som arbets-

tagaren med fog kunnat förstå av ordalydelsen av avtalet. Innebär exempelvis en konsults be-

jakande av sociala (och ofta affärsmässiga) relationer med klienter från en tidigare arbetsgivare 

ett brytande av sekretess?195 Troligtvis inte, men bedömningen styrs av omständigheterna i det 

enskilda fallet. Om sekretessåtagandet specifikt föreskriver att arbetstagaren inte får diskutera 

information om sitt tidigare arbete med utomstående kan argumentation föras att konsulten där-

med bryter sekretessåtagandet.196 Vidare synes det vid den praxisgenomgång som skett till följd 

av detta arbete endast finnas några få fall med sekretessåtaganden och hur de bedömts.197 I AD 

2016 nr 21 så rörde sig tvisten primärt om ett anställningsförhållande rätteligen förelegat hos 

ett annat bolag. En delfråga i fallet var om en arbetstagare genom att berätta att bolaget som 

denne arbetade hos hade två stora bolag som kunder vid en säljkonferens innebar att arbetsta-

garen gjort sig skyldig till brott mot avtalad sekretess och 7 § FHL. I fallet såg arbetstagarens 

sekretessklausul ut enligt följande: 

”I punkt 8 i [arbetstagarens] skriftliga anställningsavtal anges att [arbetstagaren] för-

binder sig, såväl under anställningen som efter dess upphörande, att inte till utomstå-

ende röja uppgift, vare sig det sker muntligen eller genom att handling lämnas ut eller 

på annat sätt, rörande [bolaget] eller [bolags-koncernens] verksamhet eller informat-

ion som kommit [arbetstagaren] tillhanda av vad slag det vara må. Vidare anges att 

uppgifter som kommit eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom 

[arbetstagarens] brott mot avtalet inte ska omfattas av sekretessen.”198 

                                                 
194 Se LU37 s. 44f om att meddelarskyddet specifikt bör diskuteras för att arbetstagaren ska förstå vad denne inte 

får berätta. En vanligt förekommande fråga från författarens umgängeskrets har varit om ett yppande att man 

skrivit på ett sekretessåtagande i sig kan utgöra brott mot sekretessåtagandet. Troligtvis inte i och med att det nu 

synes vara en vanlig företeelse inom det svenska näringslivet att skriva på sekretessavtal. Bedömningen torde 

säkerligen kunnat vara den motsatta om företeelsen var ovanligt förekommande.  
195 Se Alvesson, s. 99f om när konsulter lämnar och deras individuella relation till kunden försvinner.  
196 Jfr. dock Domeij, s. 321f om avtalstolkningsprincipen om de minimis-undantag där minimala eller formella 

övertramp kan bortses från. Detta torde dock inte kunna vara aktuellt vid denna situation.  
197 Dock synes antalet vägledande praxisfall vara märkbart få i antal, vilket även Domeij (s. 388), och Fahl-

beck2013 (s. 187), synes anse.   
198 AD 2016 nr 21. 
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AD började i fallet med att konstatera att ett brott mot sekretessklausulen endast skulle bli till-

lämpligt om arbetstagaren röjt en uppgift som inte var allmänt känd. AD gjorde därefter föl-

jande bedömning om arbetstagaren brutit mot klausulen efter att ha redogjort hur prövningen 

kring FHL sker: 

”Den påstått konfidentiella information som framgår av agendan begränsar sig till två 

kundnamn, båda stora och välkända firmanamn. Parterna är oense om huruvida det 

var allmänt känt i branschen att företagen som omnämns i agendan var [bolags-kon-

cernens] kunder. [Arbetstagaren] har i sitt förhör berättat att så var fallet och bl.a. 

uppgett att en av kunderna samlade alla stora i branschen till möten och att det var 

känt vem som var leverantör till kunden. [Bolaget] inte har åberopat någon bevisning 

i denna del. Mot den bakgrunden finner Arbetsdomstolen att [arbetstagaren] inte kan 

anses ha röjt annat än i branschen redan kända uppgifter. [Arbetstagaren] har därmed 

varken agerat i strid med sekretessförbindelsen eller brutit mot företagshemlighetsla-

gen.”199 

I AD 2006 nr 49 som främst behandlar FHL och brott mot densamma beskrevs följande sekre-

tessklausul som arbetstagaren godkänt vid signerandet av ett anställningsavtal som platschef: 

”I anställningsavtalet fanns en särskild klausul om konkurrens och andra bisysslor 

samt en om tystnadsplikt med följande lydelser: "[Arbetstagaren] har att vid alla till-

fällen noga bevaka och tillvarata bolagets intressen. [Arbetstagaren] får inte arbeta, 

åtaga sig uppdrag eller på annat sätt direkt eller indirekt bedriva verksamhet, som 

konkurrerar med bolaget eller på annat sätt kan skada bolagets verksamhet. – [Arbets-

tagaren] har att vid alla tillfällen noga bevaka och tillvarata bolagets intressen och är 

skyldig att iaktta tystnadsplikt beträffande affärshemligheter och allt annat av konfi-

dentiell natur som angår verksamheten. [Arbetstagaren] får inte heller för egen eller 

annans del begagna sig av vad som i sådana hänseenden blivit personen bekant. Om 

[arbetstagaren] lämnar sin befattning hos bolaget ska alla affärshandlingar av vad slag 

det vara månde rörande bolagets verksamhet återlämnas, vilket blivit anförtrodda eller 

personen eljest fått tillgång till.”200 

Ovanstående klausuls ordalydelse synes innebära att en arbetstagare inte får berätta om affärs-

hemligheter eller konfidentiell information. Att som arbetstagare rätta sig efter detta synes vara 

svårt då begreppet konfidentiell information inte är något som är enhetligt definierat. Om ar-

betsgivaren inte klart specificerat vad som utgör konfidentiell information torde viss typ av 

hemlighållande likt FHL krävas för att arbetstagaren ska förstå informationens dignitet. Om 

arbetsgivaren inte hemlighåller informationen eller på annat sätt gör klart att informationen som 

arbetstagaren arbetar med utgör konfidentiell information torde vidden av klausulen endast 

kunna utgöra vad som framkommer av en helhetsbedömning av arbetets natur. Eftersom be-

stämmelsens ordalydelse nämner såväl affärshemligheter och konfidentiell information för att 

sedan efterföljas av att arbetstagaren inte får begagna sig av informationen torde därför sekre-

tessklausulen endast utvidga tystnadsplikten till information som har ett konkret användnings-

område i en konkurrerande verksamhet. Motsatsvis torde alltså arbetstagaren kunna berätta om 

förhållanden på arbetsplatsen som inte utgör brott mot FHL eller är ägnat att skada arbetsgiva-

ren (tystnadsplikt).  

                                                 
199 AD 2016 nr 21. 
200 AD 2006 nr 49. I rättsfallet konstateras endast att arbetstagaren brutit mot lojalitetsplikten i anställningsavtalet 

när denne i samband med sin anställning startat en konkurrerande verksamhet till sin tidigare arbetsgivare och 

försökt rekrytera arbetsgivarens anställda. AD lämnar dessvärre inte någon redogörelse om klausulens eventuella 

betydelse. 
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Men även FHL och KA2015 torde ha inverkan på omfånget 

Även om bedömningen av sekretessens omfång till stor del torde styras av vad som framkom-

mer i det enskilda sekretessåtagandet så torde samtidigt en avvägning ske mot vad lagstiftaren 

och arbetsmarknadens parter anser vara skyddsvärd information och giltiga begränsningar av 

arbetstagares rätt att fritt utnyttja dennes personliga skicklighet. Om ett sekretessåtagande sti-

pulerar att arbetstagaren inte får berätta känslig information som rör arbetsgivarens verksamhet, 

torde FHL kunna utgöra ett riktmärke på vad som bör förstås vara känslig information.201 Vi-

dare torde den restriktivitet som synes i KA2015 kunna vägas in att ett sekretessåtagande endast 

ska binda arbetstagaren till vad som kan anses vara ett försvarbart skyddsintresse.202 En arbets-

givare som påstår att en arbetstagare som gjort ett generellt uttalande att företaget har en dålig 

företagskultur har brutit mot sekretessåtagandet på grund av att informationen är känslig för 

företaget torde inte vinna framgång. Anledningen till detta är att ett sådant uttalande varken är 

känslig information eller ett särskilt skyddsvärt intresse. Om arbetstagaren istället berättat om 

tänkta kommande expansionsplaner från arbetsgivaren torde detta med hjälp av FHL anses 

kunna vara känslig information, då uttalandet har ett visst värde och bör omfattas av sekretess-

åtagandet då arbetsgivaren har ett försvarbart skyddsintresse att sådan information inte bör få 

spridas.203 

5.3.3 Upplysningsplikten i 6c § LAS 

I bedömningen kring hur långt ett sekretessåtagande sträcker sig torde arbetsgivarens upplys-

ningsplikt i 6c § LAS spela stor betydelse. Paragraferna är främst ordningsregler vars funktion 

är att verka som incitament för arbetsgivare att skriftligen berätta om anställningsvillkor som 

är av väsentlig betydelse för arbetstagaren.204 Gör inte arbetsgivaren detta kan denne riskera 

skadestånd. Uppräkningen i 6c § LAS är inte uttömmande utan är enbart tänkt att fungera som 

exempel på vilka anställningsvillkor som är av väsentlig betydelse för anställningen.205 Ett an-

ställningsavtal som innefattar ett sekretessåtagande bör därför innefatta en beskrivning av vad 

arbetsgivaren anser faller inom sekretessåtagandet för att arbetstagaren ska kunna förstå vidden 

av sekretessåtagandet. Vidare visar AD 2007 nr 65 att villkor som kan ha betydelse för arbets-

tagarens fortsatta handlande är sådana som främst åsyftas i upplysningsskyldigheten: 

”Syftet med informationsskyldigheten om anställningsvillkoren är att söka undanröja 

eventuella oklarheter i ett anställningsförhållande, se prop. 1993/94 s. 36. Inte bara 

utebliven information utan även en felaktig information bör därför i och för sig kunna 

anses utgöra brott mot informationsskyldigheten (jfr uttalanden i AD 2000 nr 107). 

Arbetsdomstolen anser dock inte att varje felskrivning eller felaktig uppgift kan utses 

göra ett brott mot regleringen varpå skadestånd skall kunna följa. En uppgift om vil-

ken form av tidsbegränsning som en visstidsanställning har kan som nämnts vara av 

betydelse och påverka en arbetstagares fortsatta handlande. Felaktig information kan 

leda till rättsförluster.”206 

                                                 
201 Vilket även Domeij synes utgå ifrån i sitt avsnitt om sekretessklausulers verkan efter anställningens upphö-

rande. Se Domeij, s. 387ff.  
202 Se SOU2008 s. 200 som också föreslår att FHL och KA1969 kan tjäna som ledning kring sekretessklausulers 

villkor. 
203 Jfr. Domeij, s. 389 som synes mena att ett sekretessåtagande inte har verkan över huvud taget om det inte rör 

uppgifter som är att anse som företagshemligheter.   
204 Se AD 2012 nr 44 om betydelsen av 6 c § LAS och dess funktion att undanröja oklarheter. Jfr. Domeij, s. 322f 

där denne öppnar upp att även muntliga upplysningar torde kunna vara giltiga. 
205 Se Lunning & Toijer, s. 310 om att diskussion förts om tystnadsplikter, konkurrensklausuler och skiljeavtals-

villkor skulle kunna utgöra sådana väsentliga villkor som åsyftas i andra stycket. 
206 AD 2007 nr 65. 
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I fallet var tvistefrågan om ett anställningsavtal gällde ett vikariat anställning eller visstidsan-

ställning. Även om fallet behandlar en helt annan fråga torde fortfarande viss vägledning kunna 

ges av de uttalanden AD gör om att informationen som behöver lämnas är sådan som påverkar 

en arbetstagares fortsatta handlande. Dock torde inte en underlåtenhet att informera om sekre-

tessåtagandet eller dess innebörd innebära att arbetstagaren inte är bunden av sekretessåtagan-

det.207 Istället torde oklarheten om sekretessåtagandets innebörd vara till nackdel för arbetsgi-

varen i bevishänseende kring vilken tystnad som skäligen kan förväntas av arbetstagaren.208 

5.3.4 Ogiltighet 

En naturlig fråga att ställa sig är om sekretessklausuler någon gång kan anses vara ogiltiga. För 

att något ska vara ogiltigt inom avtalsrätten så krävs i princip att det som avtalats ska strida mot 

tro och heder, pactum turpe, eller strida mot lag.209 Troligtvis torde sekretessklausuler i och 

med dess funktion att förmå en arbetstagare att genom en negativ förpliktelse vidta tystnad 

sällan kunna anses vara ogiltiga, utan istället vara föremål för jämkning av oskäliga avtalsvill-

kor.210 De gånger då ett sekretessåtagande faktiskt skulle kunna vara ogiltigt skulle i princip 

vara när åtagandet begränsar en arbetstagares möjlighet att påtala missförhållanden eller brotts-

ligt förfarande i arbetsgivarens näringsverksamhet. Eftersom rättspraxis synes inte ha behandlat 

frågan får dock rättsläget anses vara oklart, men mycket torde tyda på att sekretessåtagandet lär 

få vika åt sidan i och med de ställningstaganden som lagstiftaren gjort med införandet av vis-

selblåsarlagen och förarbetsuttalanden i FHL.211 

5.3.5 Jämkning 

Även om avtalsfrihet råder så förekommer det att sekretessåtaganden kan anses vara oskäliga. 

Om ett sekretessåtagande anses vara oskäligt finns det möjlighet att jämka sekretessåtagandet 

antingen delvis eller göra det helt verkningslöst genom 36 § AvtL. Lagstiftaren ansåg att alltför 

långtgående sekretessklausuler torde jämkas enligt samma premisser som konkurrensklausuler. 

”Vid bedömning av om en sekretessklausul är att anse som oskälig enligt 36 § Avtals-

lagen torde viss vägledning kunna hämtas i de uttalanden som har gjorts vid tillkoms-

ten av den motsvarande jämkningsbestämmelsen i 38 § samma lag och i rättspraxis 

vid tillämpningen av den bestämmelsen”212 

Detta innebär att faktorer såsom arbetsgivarens verksamhet, syftet med klausulen och dess fak-

tiska innebörd för arbetstagaren har betydelse vid jämkningen av klausulen.213 Vidare bör även 

bedömningen kring skäligheten av sekretessåtagandet styras av vad som normalt är accepterat 

inom konkurrensklausuler.214 Exempelvis föreligger en restriktivitet till användandet av kon-

kurrensklausuler eftersom de kan ha en inlåsningseffekt och minska rörelsen av arbetstagare, 

                                                 
207 Se Fahlbeck2013, s. 152f där samma synsätt förs kring konkurrensklausuler. 
208 Prop. 1987/88:155 s. 36. 
209 Se Grönfors & Dotevall, s. 212ff för en vidare genomgång om ogiltighetsgrunder inom avtalslagen. 
210 Se Fahlbeck2013, s. 197 där denne påtalar att det t.o.m. kan vara frestande för arbetsgivare att införa konkur-

rensklausuler eftersom de ofta jämkas istället för att ogiltigförklaras. Arbetsgivare har vanligtvis inte något att 

förlora av att införa sekretessklausuler i ren rutin eftersom arbetstagaren normalt inte erhåller någon ersättning för 

åtagandet.  
211 Se dock Fahlbeck2013, not 72 på s. 75 om osäkerheten kring den obligationsrättsliga verkan av avtal som 

strider mot 2 § FHL. 
212 Prop. 1987/88:155 s. 47. Se även Tonell, s. 63 där denne menar att bedömningen bör vara mer tillåtande ur 

arbetsgivarens perspektiv att skydda sina företagshemligheter i jämförelse med konkurrensklausuler. 
213 Se Ds 2002:56 s. 341 för ytterligare exempel om jämkningsgrunder för konkurrensklausuler.  
214 Se Domeij, s. 388 som motiverar att analogier kan dras från praxis om konkurrensklausuler eftersom det inte 

föreligger lagregler eller kollektivavtal om sekretessklausulers giltighet. 
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vilket således även torde kunna gälla sekretessklausuler.215 Det torde dock finnas ett berättigat 

intresse för kunskapsföretag att frångå den restriktivitet som förelegat mot konkurrensklausuler 

i KA1969 (numera KA2015) när det kommer till sekretessklausuler eftersom de i mången gång 

kan vara beroende av att arbetstagarna vidtar försiktighet att berätta uppgifter om företaget.216 

Dock bör ett sekretessåtagande inte sträcka sig längre än nödvändigt för att inte riskera att det 

jämkas. 

5.4 Att bryta sekretessen 

Det torde ofta stipuleras i sekretessåtagandets villkor kring när ett överträdande ska ansetts ha 

skett och vilka följder som överträdandet kan få. Men hur ska en arbetstagare vid ett slarvigt 

eller ofullständig precisering av ett sekretessåtagande veta när en överträdelse har skett och vad 

det kan innebära? 

5.4.1 Ekonomiska konsekvenser av att bryta avtalad sekretess 

Vilka konsekvenser som kan följa av att bryta mot sekretessen är olika beroende på hur sekre-

tessen införts i anställningsförhållandet. Normalt torde ett sekretessåtagande vara förenad av 

nån typ av sanktion, exempelvis ett fixerat vite eller liknande. Om ett åtagande inte är förenat 

med någon sanktion torde avtalsrättens regler kring avtalsbrott kunna vara gällande vid enskilda 

avtal och SkL gällande vid klausuler som härrör från anställningsförhållandet.217 

Vite 

Det torde vara fördelaktigast att vid införandet av sekretess i ett anställningsförhållande även 

införa en vitesklausul. Fördelen med vitesklausuler är att en arbetsgivare inte behöver påvisa 

att någon faktiskt skada ska ha skett för att kunna få ersättning vid ett brott mot vitesklausu-

len.218 Vitesklausulen bör utgöra en ersättning som både är försvarlig men samtidigt avskräck-

ande för att inte riskera att klausulen bedöms vara oskälig eller tandlös. Vidare synes rekom-

mendation föreligga att klausulen bör vara fixerad till ett avtalat belopp.219 Om man jämför med 

vad som anses skäligt vid införande av konkurrensklausuler så synes KA2015 förespråka viten 

i nivå om 6 månadslöner för arbetstagaren.220 Att beakta är dock att en vitesklausul i förening 

med konkurrensklausul innebär att konkurrensklausulen jämkas enligt 38 § AvtL medan vi-

tesklausulen jämkas med hjälp av 36 § AvtL.221 Om en sekretessklausul är förenad med en 

vitesklausul så torde dessa dock bedömas var för sig enligt 36 § AvtL med beaktning av varand-

ras verkan och syfte. 

  

                                                 
215 Se AD 2013 nr 24 där AD uttalade följande:  ”Om det förekommer konkurrensklausuler i anställningsavtal som 

sträcker sig längre än vad som är skäligt kan detta leda till inlåsningseffekter och minska rörligheten på arbets-

marknaden, eftersom det kan vara svårt för en arbetstagare att avgöra om klausulen är skälig eller inte.” 
216 Zethræus, s. 408.  
217 Dock kan även reglerna i MBL vara aktuella om sekretessåtagandet är reglerat genom kollektivavtal.  
218 SOU2008 s. 199 och Hellner, Hager & Persson, s. 239. 
219 Se Ds 2002:56 s. 340 om vitesklausuler och konkurrensklausuler. Se även vidare Ds 2002:56 s. 429 där ställ-

ningstagandet att ett avtalat vite ska presumeras vara ett uttömmande av vad som ekonomiskt kan följa av ett 

avtalsbrott. 
220 Se avsnitt 5.3.1 i KA2015. 
221 Prop. 1975/76:81 s. 149 och Grönvall & Dotevall, s. 312. 
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Skadestånd 

När det kommer till skadestånd inom arbetsrätten så finns det flera olika lagstiftningar som kan 

bli aktuella beroende omständigheterna, bland annat FHL, MBL och SkL för att nämna några. 

Eftersom ett sekretessåtagande kan förekomma i olika former blir förutsättningarna för skade-

stånd olika beroende på vilket sätt arbetstagaren är bunden. 

Om arbetstagaren är bunden av ett sekretessåtagande i det enskilda anställningsavtalet eller ge-

nom ett enskilt avtal kan ett uttalande som bryter mot sekretessåtagandet innebära att denne blir 

skadeståndsskyldig enligt allmänna kontraktsrättsliga principer, och då till den faktiska ekono-

miska skadan.222 Det som dock blir problematiskt för arbetsgivaren är att denne måste bevisa 

att en faktisk ekonomisk skada skett av uttalandet, vilket i sig torde vara svårt om inte uttalandet 

ger en direkt mätbar förlust.223 För att exemplifiera hur svårt det kan vara att bedöma ett uttal-

andes ekonomiska verkan så ges följande exempel: 

En arbetstagare som är bunden av ett sekretessåtagande har på sin fritid lämnat föl-

jande kommentar om sin arbetsgivares produktsortiment i ett webbforum för teknik-

intresserade. ”Jag vet inte om jag skulle råda dig att köpa den produkten, det kommer 

en ny version snart.”  Arbetstagarens forumprofil visar inte någon företagsbehörighet, 

och arbetstagaren har ej heller på något sätt gett sken på forumet för att vara anställd 

för det företag denne arbetar hos. Efter uttalandet sjunker försäljningen av sagda pro-

dukt marginellt. För enkelhetens skull bortses att uttalandet kan utgöra brott mot FHL 

eller tystnadsplikten då arbetstagaren inte hade uppsåt att skada sin arbetsgivare.224 

Istället utgör uttalandet i detta fall endast brott mot arbetstagarens sekretessåtagande 

att inte röja uppgifter som denne fått ta del genom sin tjänst.  

Är det den sjunkande försäljningen som skall vara skadeståndsberättigande för arbets-

givaren? Hur vet man att det är uttalandet i sig som föranleder till den sjunkande för-

säljningen, och att produkterna skulle fortsätta sälja i samma takt om inte uttalandet 

gjorts?225 Bedömningen torde avgöras av omständigheterna i det enskilda fallet. Ar-

betsgivaren har dock en brant uppförsbacke att ta sig över för att vinna gehör för sina 

argument om skadans omfattning på grund av arbetstagarens uttalande. Det finns dock 

vid svårigheter att bevisa omfattningen av en skada en möjlighet för arbetsgivare att 

låta domstolen bestämma ett skäligt skadeståndsbelopp genom att åberopa 35 kap. 5 

§ RB. 

Vidare kan en arbetstagare vid synnerliga skäl även bli skadeståndsskyldig genom 4 kap. 1 § 

SkL om denne genom fel eller försummelse i tjänsten orsakat arbetsgivaren skada.226 Detta 

torde dock sällan bli aktuellt eftersom paragrafen ska tillämpas restriktivt och samtidigt beakta 

                                                 
222 Se Hellner, Hager & Persson, s. 227.  
223 Se AD 2006 nr 49 där en arbetstagare inte blev ekonomiskt skadeståndsskyldig för brott mot anställningsavtalet 

eftersom arbetsgivaren inte lyckats styrka någon faktisk ekonomisk skada för utebliven vinst. Dock blev arbetsta-

garen ideellt skadeståndsskyldig för brott mot FHL. 
224 Se Fahlbeck2013, s. 466 där Fahlbeck påtalar att ett brott mot sekretessåtagande kan medföra att synnerliga 

skäl är uppfyllda enl. 7§ FHL och att skadestånd därmed kan vara aktuellt. För en genomgång om brott mot FHL 

och utkrävande av skadestånd med hjälp av 9 § FHL se vidare Fahlbeck2013, s. 490ff. Se även Tonell, s. 64f som 

instämmer i Fahlbecks tolkning. 
225 Se Hellner, Hagner & Persson, s. 229f om differenslärans funktion att beräkna skadestånd genom att jämföra 

hur den skadelidandes ekonomiska situation sett ut om händelsen inte inträffat med den skadelidandes ekonomiska 

situation efter skadans inträffande. 
226 Se Bengtsson & Strömbäck, s. 154f om att särskilt starka skäl behöver föreligga för att skadeståndsansvar kan 

bli aktuellt. I AD 2002 nr 1 ansågs en inköpare som beställt ett stort parti metallvaror för kraftiga överpriser ej 

ensamt utgöra tillräckligt särskilt starka skäl för att vara personligt skadeståndsskyldig.  
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arbetstagarens ekonomiska förutsättningar att betala skadeståndet.227 En arbetsgivare torde där-

för ha en begränsad framgång i att försöka åberopa skadestånd genom denna paragraf. 

Om arbetsgivaren inte kan påvisa en faktisk ekonomisk förlust av uttalandet så återstår möjlig-

heten att åberopa skadestånd för ideell skada. Normalt kräver ofta ideellt skadestånd stöd i lag 

eller avtal för att kunna bli aktuellt.228 I ett rättsfall där en arbetstagare i samband med att denne 

skulle byta arbetsgivare skickat e-postmeddelanden med konfidentiell information till sin nya 

arbetsgivares e-post konton sades följande kring ideellt skadestånd när arbetsgivaren inte lyck-

ats bevisa att en faktisk ekonomisk skada skett: 

Arbetsdomstolen konstaterar inledningsvis att det är ostridigt att det varken enligt ska-

deståndslagens bestämmelser eller allmänna kontraktsrättsliga principer finns någon 

möjlighet att ålägga en arbetstagare skyldighet att betala allmänt skadestånd för att ha 

åsidosatt sitt enskilda anställningsavtal. Det finns med andra ord inte utrymme för att 

i en sådan situation ålägga arbetstagaren att betala skadestånd med utgångspunkt i 

andra omständigheter än sådana av rent ekonomisk betydelse.229 

Ideellt skadestånd torde därför inte kunna vara aktuellt i de fall där arbetstagaren enbart skrivit 

på ett sekretessåtagande. Vidare torde dock ett allmänt skadestånd genom MBL kunna vara 

aktuellt om arbetstagaren är bunden av ett sekretessåtagande genom kollektivavtal. I MBL finns 

dessutom möjlighet att vid överträdelse av kollektivavtal kräva såväl ekonomiskt som allmänt 

skadestånd.230 Vidare kan skadestånd enligt MBL enbart ske vid brott mot kollektivavtal och 

inte mot ett enskilt anställningsavtal.231 Dock synes skadestånd enligt 55 § MBL utdömas re-

striktivt och då främst vid klara överträdelser av kollektivavtalets bestämmelser.232 Beträffande 

konsekvenserna av arbetstagares överträdande av kollektivavtalad sekretess så synes det till 

dags datum inte föreligga några fall i praxis, varför ett avgörande torde styras av vad som fram-

kommer av omständigheterna i det enskilda fallet. Dock torde det allmänna skadeståndet kunna 

jämkas kraftigt vid ett oavsiktligt överträdande och inte alls vid ett medvetet överträdande.233  

Avslutningsvis kan arbetsgivares möjlighet till skadestånd för brott mot ett sekretessåtagande 

sägas vara något begränsade. Arbetsgivare som önskar införa möjligheter till skadelindring bör 

istället införa vitesklausuler. Vitesklausuler torde gynna båda parter, arbetsgivaren behöver inte 

föra någon bevisning om eventuell skada, och arbetstagaren kan på ett säkert sätt veta vad ett 

eventuellt kontraktsbrott skulle innebära rent ekonomiskt. 

5.4.2 Brott mot sekretess som saklig grund för uppsägning 

Rättsläget kring om ett brott mot sekretessåtagande kan utgöra saklig grund för uppsägning 

synes vara oklart. Till skillnad från konkurrensklausuler vars funktion är att förhindra arbetsta-

gare efter anställningens upphörande att konkurrera med sin tidigare arbetsgivare med egen 

verksamhet eller hos en konkurrent så har sekretessåtagandet en funktion som ska gälla både 

under och efter anställningen. Hade en arbetstagare under sin anställning valt att ta anställning 

i en konkurrents verksamhet så skulle detta per definition innebära ett så pass allvarligt brott 

mot lojalitetsplikten i anställningsavtalet att grund för uppsägning eller i flagranta fall, avsked 

                                                 
227 Bengtsson & Strömbäck, s. 156 & 162f. 
228 Hellner & Radetzki, s. 341.  
229 AD 2011 nr 11. 
230 Holke & Olausson, s. 349. 
231 Holke & Olausson, s. 352.  
232 Holke & Olausson, s. 352. 
233 Holke & Olausson, s. 360f samt Sigeman & Sjödin, s 166f. 
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föreligga. Men detsamma torde inte kunna sägas om sekretessklausuler som reglerar arbetsta-

gares rätt att prata om arbetet. För att ett uttalande enligt tystnadsplikten ska utgöra illojalt 

beteende behöver arbetstagaren medvetet eller av oaktsamhet ägnat att skada arbetsgivaren.234 

Att säkert säga vad ett brott mot ett sekretessåtagande skulle innebära för en arbetstagares fort-

satta anställning är därför något som torde styras av vad som avtalats och hur uttalandet med 

hjälp av sekretessåtagandet anses utgöra ett illojalt beteende. Huruvida ett överträdande av sek-

retessåtagande under anställningens gång kan utgöra enskild grund för uppsägning synes dock 

inte förekomma i praxis enligt författarens vetskap. Frågan om AD kommer att erkänna ett 

sekretessåtagande som grund för uppsägning torde därför till största del bero på omständighet-

erna i det enskilda fallet och den argumentation som förs av parterna. Följande torde dock kunna 

utgöra viss vägledning till hur bedömningen kan tänkas ske.235 

Överträdelsens dignitet torde vara avgörande 

Ponera att en arbetstagare är bunden av ett vagt sekretessåtagande och har förfarit olämpligt 

genom att uttala sig om information som rör arbetsgivaren. För att avgöra hur illojalt arbetsta-

garen förfarit torde bedömningen göras i tre steg.236 Först torde uttalandet granskas med FHL i 

åtanke, har arbetstagaren genom att yppa informationen stridit mot FHL? Är svaret jakande 

torde detta innebära ett så pass illojalt beteende att skäl för åtminstone uppsägning föreligger. 

Är svaret dock nekande torde istället uttalandet sedermera bedömas med vad som normalt kan 

anses ingå i tystnadsplikten. Under förutsättning att uttalandet inte är ägnat att skada arbetsgi-

varen så kan ett uttalande likväl strida mot den tystnadsplikt som uppkommer genom exempel-

vis arbetets natur eller god sed. Om uttalandet kan anses strida mot tystnadsplikten innebär detta 

också att skäl för uppsägning kan föreligga. Men om det inte anses bryta vad som normalt kan 

sägas rymmas inom den tystnadsplikt som följer med anställningsförhållandet återstår således 

hur uttalandet brutit mot sekretessåtagandet. Om sekretessåtagandet klart föreskriver att den typ 

av uttalande som arbetstagaren har gjort inte är tillåtet torde detta kunna utgöra ett grovt över-

trädande och därmed verka försvårande för arbetstagaren vid bedömningen av om det utgör ett 

lojalitetsbrott.237 Medan om sekretessåtagandet är generellt utformat och dess omfång är om-

fattande torde smärre överträdelser enbart innebära att de sanktioner som föreskrivits skulle 

kunna bli aktuella. 

Även smärre överträdelser av sekretessåtagandet torde dock kunna innebära att arbetstagaren 

agerar illojalt mot arbetsgivaren. Exempelvis om en arbetstagare fortsätter att uttala sig om 

arbetet trots att arbetsgivaren påtalat att detta inte är förenligt med sekretessåtagandet. Arbets-

tagaren kan då inte påstå att denne inte hade insikt om gränserna för åtagandet. Följden blir att 

överträdelsen då blir att anse som ett aktivt ställningstagande mot arbetsgivaren och då är att 

anse som ett grovt överträdande av sekretessåtagandet. Det bör då vara möjligt för arbetsgivaren 

att påstå att förtroendet för arbetstagaren är förbrukat och att denne inte är lämplig för arbetet.238  

                                                 
234 Se för mer om brott mot tystnadsplikten under avsnittet 3.2.1 Tystnadsplikten – skydd mot illvilligt uppgifts-

lämnande. 
235 Se Ds 2002:56 s. 314f om AD:s förfarande vid bedömning av ett beteende ska anses illojalt.  
236 Se AD 2016 nr 21 – I fallet konstaterade först AD hur arbetstagaren behövde handla för att bryta sekretessåta-

gandet för att därefter jämföra handlandet med vad som normalt kan anses ingå i den tystnadsplikt som följer av 

anställningsavtalet. Rättsfallet torde visa hur viktigt det är för arbetsgivare att precisera vad arbetsgivaren anser är 

tillåtet eller förbjudet att yppa om tjänsten. 
237 SOU2008 s. 133f.  
238 Se AD 1994 nr 79. 
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Vidare bör även tidsaspekten beaktas eftersom det med tiden kan vara svårt att avgöra varifrån 

information härstammar.239 Följaktligen innebär detta att det är lättare att påstå brott mot ett 

sekretessåtagande när informationen som uttalats är i nära anslutning till den tidpunkt då ar-

betstagaren delgivits informationen, än om brottet avser information som arbetstagaren tagit del 

av en längre tid tillbaka. 

Arbetstagarens ställning inom företaget 

Även om en överträdelse i mångt och mycket styrs av ordalydelsen så är det en arbetsrättslig 

princip att ju högre ställning som en arbetstagare har inom ett företag desto större lojalitet för-

väntas denne arbetstagare visa mot sin arbetsgivare.240 Detta torde påverka bedömningen i den 

mån att ett uttalande från en arbetstagare i företagsledande ställning bedöms striktare än om 

uttalandet skett av en ordinarie arbetstagare i och med sin förtroendeställning. Följaktligen torde 

ett generellt sekretessåtagande innebära att ju högre upp en anställd är i hierarkin desto försik-

tigare bör denne vara i att uttala sig i specifika frågor eller angelägenheter som rör arbetsgiva-

rens verksamhet. 

5.4.3 Undantag 

Visselblåsarlagen – vid missförhållanden eller brottsligt förfarande 

En fråga som uppkommer är om ett skadestånd eller viteskrav från ett sekretessåtagande skall 

vara att anse som repressalie på grund av att en arbetstagare påtalar ett missförhållande inom 

arbetsgivarens verksamhet. Svaret torde med hjälp av förarbetena vara att ett skadeståndskrav 

eller viteskrav är att anse som repressalie på grund av dess negativa påverkan.241 Som tidigare 

påtalats torde ett avtal som inskränker möjligheterna till att berätta om missförhållanden eller 

brottsligt förfarande i sig vara ogiltigt och därför inte behöva respekteras. Men om avtalet ändå 

skulle anses gällande, kan då visselblåsarlagen utgöra ett rättsligt skydd att undgå ekonomiskt 

ansvar? Svaret torde med stor sannolikhet vara ja, under förutsättning att arbetstagaren följer 

det förfarandesätt som anges i lagen så skall inte sekretessbestämmelsen kunna anses gälla utom 

i uppenbart ogrundade fall.242  

Grova kontraktsbrott eller misskötsamhet från arbetsgivaren 

Det följer av avtalsrättsliga regler att när en avtalspart grovt åsidosätter de skyldigheter som 

anses följa av ett avtal så föreligger inga skyldigheter för motparten att följa avtalet. Samma 

princip torde gälla sekretessåtaganden. Föreligger ett grovt kontraktsbrott eller grov missköt-

samhet från arbetsgivarens sida torde en arbetstagare inte behöva respektera ett sekretessåta-

gande som denne gjort. Dock bör en arbetstagare fortfarande iaktta en viss försiktighet då 7 § 

2 st. FHL fortfarande torde kunna vara gällande. 

Arbetsgivares uppsägning? 

Vad som gäller kring sekretessåtagandet vid en uppsägning från arbetsgivares sida är i förhål-

lande till de andra undantagen inte lika självklart. Det torde vara nära till hands att jämföra med 

                                                 
239 Prop. 1987/88:155 s. 47. 
240 Se bl.a. AD 2003 nr 21 där en verksamhetschef ansågs bryta sin lojalitetsplikt vid ett underlåtande att upplysa 

arbetsgivaren om en massuppsägning av avtal och den oron som följde för personalen på den avdelning som verk-

samhetschefen ansvarade över. 
241 Prop. 2015/16:128 s. 49f. 
242 Se prop. 2015/16:128 s. 23f där lagstiftaren menar att ett skadeståndskrav ska kunna jämkas under förutsättning 

att villkoren för särskilt skydd är uppfyllda. 
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hur konkurrensklausuler behandlas i denna situation i KA2015. En konkurrensklausul kan inte 

göras gällande enligt avsnitt 4.1 i KA2015 om en arbetsgivare har sagt upp arbetstagaren på 

grund av arbetsbrist, att arbetsgivaren valt att upplösa anställningsförhållandet enligt 39 § LAS 

eller att arbetsgivaren i väsentlig mån åsidosatt sina åligganden mot arbetstagaren. Skälen till 

detta anges vara att syftet med en konkurrensklausul är att skydda arbetsgivaren mot att arbets-

tagaren väljer att lämna verksamheten för att bedriva konkurrerande verksamhet.243 Skyddsin-

tresset anses inte föreligga om arbetsgivaren själv väljer att upplösa ett anställningsförhållande 

utan att det beror på ett kontraktsbrott från arbetstagaren. Vidare anses det av rimlighetsskäl 

och avtalsrättsliga principer inte möjligt för en arbetsgivare att kräva att en konkurrensklausul 

ska gälla när arbetsgivaren sagt upp arbetstagaren.244 Samma resonemang bör gå att analogiskt 

överföra på sekretessåtaganden eftersom skyddsintresset är likadant som för konkurrensklau-

suler – om en arbetsgivare säger upp en arbetstagare så torde således därför inte sekretessåta-

gandet gälla för arbetstagaren. Hur arbetsmarknadens parter ställer sig till nyss nämnda ställ-

ningstagande är dessvärre något som endast de kan svara på. Rättsläget om sekretessåtagandes 

giltighet vid uppsägning från arbetsgivarens sida får därför anses vara osäkert. 

5.5 Sekretess – en fråga som ligger i tiden 

Som framgått av redogörelsen i detta arbete så synes rättsläget kring vilka effekter ett sekre-

tessåtagande har och hur det ska tillämpas vara något osäkert. Den skrala mängd rättsfall och 

den begränsade genomgång som finns i doktrinen synes endast ge en subtil vägledning kring 

hur bedömandet av sekretess torde ske inom rättsväsendet. Samtidigt går det inte att undgå att 

i takt med att informationen i samhället ökar, så kommer även mängden företag som tillämpar 

sekretessavtal att öka. Lagstiftarens avhållsamhet till att lagstifta inom arbetsrätten utgår ifrån 

att arbetsmarknaders parter inbördes bestämmer vilka villkor som ska gälla i det moderna nä-

ringslivet. Detta är enligt författaren en sund inställning i och med att arbetsmarknadens parter 

ofta arbetar mot samma mål men med något olika uppfattning om -hur- tillvägagångsättet ska 

vara för att nå fram till ett modernt och konkurrenskraftigt näringsliv. Men samtidigt som av-

hållsamheten att lagstifta ger en nödvändig flexibilitet till arbetsmarknadens parter så innebär 

avsaknaden av lagstiftning också att enskilda arbetsgivare ges möjlighet att i princip fritt diktera 

vilka villkor som ska gälla inom deras näringsverksamhet. Hur ska exempelvis en arbetstagare 

som är (felaktigt) bunden av sekretess våga bryta ett avtal om det samtidigt är förenat med ett 

oskäligt högt vitesbelopp? Givetvis finns det som tidigare redovisats möjlighet att genom dom-

stolsprövning jämka avtalsvillkoret men det förutsätter också att arbetstagaren vill vända sig till 

domstol, vilket jag – även utan källa – torde våga påstå finns en obenägenhet som i princip 

gäller envar. Lägg därtill hänsyn till faktumet att många arbetstagare är i en beroendeposition 

till sin arbetsgivare och till följd av detta inte vågar ifrågasätta klausulen och dess verkningar i 

rädsla att förlora den ibland enda dagliga inkomsten. Vidare bör i motsats till arbetstagarens 

behov av att förstå vad denne har åtagit sig i sekretesshänseende vägas arbetsgivarens behov av 

flexibilitet vad gäller det som kan utgöra skyddsvärd information. En arbetsgivares möjlighet 

att konkurrera kan i princip vila på den information som syftas skyddas med sekretessåtagandet, 

varför åtagandets innehåll behöver vara flexibelt och omfattande för att kunna vara konkurrens-

kraftigt. Att då avgöra vad som ska väga tyngst vid avvägningen av dessa motstridande intres-

sen är inget jag kan med säkerhet uttala mig om, utan det torde istället avgöras av omständig-

heterna i det enskilda fallet. 

                                                 
243 Partsgemensam kommentar till KA2015 s. 26. 
244 Partsgemensam kommentar till KA2015 s. 26. Se även Fahlbeck2013, s. 156f och resonemangen om konkur-

rensklausulers giltighet enl. KA1969 vid uppsägning från arbetsgivares sida. 
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5.5.1 Ett verktyg att kontrollera kunskap – eller att skrämma till tystnad? 

Av den osäkerhet som följer av sekretessens funktion och gränser inom det privata näringslivet 

torde för tillfället utgöra ett gyllene tillfälle för illvilliga eller oseriösa arbetsgivare att själva 

bestämma vilka villkor som ska gälla på arbetsplatsen på arbetstagarnas bekostnad. En arbets-

givare kan förvisso möta motstånd om en arbetstagarorganisation är representerad och ställer 

sig avig till sekretessförbindelsen, eller att de åtminstone för upp ämnet för vidare diskussion. 

Men det förutsätter också att en facklig organisation är representerad vilket med dagens siffror 

torde vara mindre förekommande än under fackens storhetstid. En arbetstagare som står helt 

utanför fackliga organisationer torde med avsaknad av det kollegiala stödet kunna skrämmas 

till tystnad om denne inte vågar, har möjlighet, eller besitter tillräcklig kunskap att ifrågasätta 

dess skälighet. Än mindre torde en arbetstagare våga riskera att föra en process om skäligheten 

i och med den ekonomiska risk som är förenat med en eventuell förlust. Följden blir att många 

arbetstagare redan nu kan, utan att det kommer till allmänhetens kännedom, vara felaktigt 

bundna av sekretessvillkor som i sig är ogiltiga. 

Borde då ansvaret ligga på den enskilda individen att röra runt i binästet och riskera sin vardag-

liga trygghet? Nej, rimligen bör istället de ansvarstagande parterna på arbetsmarknaden som 

utger sig för att arbeta för ett modernt och konkurrenskraftigt näringsliv, göra slag i saken och 

reglera hur sekretessåtagandet ska tolkas i framtiden. Ska ett sekretessåtagande ses som ett 

verktyg att förhindra att värdefull kunskap inte lämnar företag - eller ska sekretessåtagandet 

utgöra ett medel att skrämma arbetstagare till tystnad? Min uppfattning i frågan är det förra 

snarare än det senare. 
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