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Sammanfattning 
Ett anställningsförhållande medför flera rättigheter och skyldigheter för en arbetstagare och 

arbetsgivare. När anställningen sedan upphör, är parterna inte längre skyldiga att följa de förpliktelser 

som anställningsförhållandet innebär. En del av arbetstagarens kunskap och erfarenhet kan bestå av 

arbetsgivarens företagshemligheter, vilket medför att arbetstagaren har rätt att utnyttja eller 

offentliggöra dessa hemligheter när anställningen har upphört. Lagen om företagshemligheter syftar 

till att skydda arbetsgivaren när detta inträffar. Det är av betydelse att arbetstagarens yttrandefrihet 

inte begränsas på grund av FHL och dess bestämmelser. Trots att arbetsgivaren har rätt att skydda sina 

företagshemligheter, är det av vikt att arbetstagaren kan påtala om brott och missförhållanden som 

kan förekomma i verksamheten.  

Arbetsgivarens rättsliga skydd ändras när en anställning upphör. Den största skillnaden är att parterna 

måste avtala om sina rättigheter och skyldigheter efter anställningen har upphört. En arbetstagare är 

inte längre skyldig att sätta arbetsgivarens intresse framför sina egna på grund av lojalitetsplikten. 

Däremot kan parterna avtala om en kvardröjande lojalitetsplikt för att arbetsgivaren ska kunna skydda 

sina företagshemligheter. Parterna kan även avtala om konkurrens- och sekretessklausuler som ska 

tillämpas efter anställningens upphörande. Detta begränsar arbetstagarens möjligheter att hitta en ny 

anställning och därmed kunna försörja sig. Däremot stärker klausulerna arbetsgivarens rättsliga skydd. 

En arbetstagare kan inte glömma bort sin kunskap och erfarenhet efter anställningens upphörande, 

för att arbetsgivaren ska kunna erhålla ett rättsligt skydd. Det är av betydelse att en intresseavvägning 

görs mellan arbetstagarens intresse att kunna byta anställning och därmed kunna försörja sig, mot 

arbetsgivarens intresse att skydda sina företagshemligheter. Om arbetsgivarens företagshemligheter 

sprids på marknaden medför detta stora konsekvenser för samhället, vilket kan leda till flera 

inlåsningseffekter. Ovanstående kan även medföra att konkurrensen snedvrids. På grund av detta bör 

regleringen gällande företagshemligheter ändras. Den aktuella påföljden vid obehöriga utnyttjanden 

eller offentliggöranden av företagshemligheter är skadestånd. EU-kommissionens förslag att 

återinföra ett straffrättsligt ansvar bör beaktas. Detta i syfte att ge en mer avskräckande effekt för att 

undvika att arbetsgivarens företagshemligheter sprids på marknaden.  
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1. Inledning 
Inledningskapitlet kommer förtydliga problematiseringen gällande företagshemligheter och vilket 

skydd arbetsgivaren har när en arbetstagare avslutar sin anställning. Kapitlet kommer att framhäva 

FHL och dess uppkomst samt vikten av en enhetlig reglering gällande företagshemligheter. Uppsatsens 

frågeställning tydliggörs, syftet presenteras samt metod och material framhävs. Ett flertal 

avgränsningar har gjorts och även dessa presenteras. Kapitlet avslutas med uppsatsens disposition. 

1.1 Bakgrund 
Den särskilda lagstiftningen gällande skydd för företagshemligheter trädde i kraft år 1990 och 

reglerade ansvar vid obehöriga angrepp på företagshemligheter. I lagen reglerades både straff- och 

skadeståndsansvar.1 Det fanns dock skydd sedan långt tidigare. Den första regleringen gällande 

skyddet för företagshemligheter var lag (1931:152) med vissa bestämmelser mot illojal konkurrens, 

IKL.2 Bestämmelserna i IKL kom att anses som otillräckliga, främst ur ett internationellt perspektiv.3  

Det var inte förrän en uppmärksammad debatt som det blev tydligt att en reform av reglerna gällande 

företagshemligheter krävdes.4 Debatten rörde flera avslöjanden gällande otillåtna vapenaffärer vid 

Bofors AB.5 Dessa avslöjanden gjordes av ingenjören Ingvar Bratt. Debatten framhävde att 

avslöjandena var att anses som företagshemligheter enligt den föreslagna lagen. På grund av att lagen 

ännu inte var gällande, kunde Bratt inte ställas för eventuellt ansvar. Debatten blev bakgrunden till 1 

§ FHL samt anledningen till varför lagens 2 § tillkom. FHL mottog en del kritik vid lagens tillkomst.6 

Kritiken gällde den vidsträckta definitionen av begreppet företagshemlighet som syftade till att ge 

skydd mot brottslig verksamhet. En annan del av kritiken innebar att FHL skulle försvåra för 

arbetstagarna att avslöja missförhållanden i verksamheten.7 Sammantaget ansågs lagen vara 

ofullständig och svag.8 

Det sägs många gånger att vi lever i ett informationssamhälle.9 Samhället blir alltmer inriktat på 

information, idéer och teknologi, vilket medför att det finns mer kunskap. På grund av detta behövs 

en mer omfattande reglering som även är tillämpligt på hur samhället har växt fram och ser ut idag. 

Bestämmelser som syftar till att ge skydd mot företagshemligheter har under lång tid varit 

oförändrade. På grund av bristande förändringar, står det klart att lagstiftningen inte är aktuell idag. 

Gällande reglering kan inte tillfredsställa de krav som ställs för att kunna uppnå ett fungerande skydd 

för företagshemligheter. Den tekniska utvecklingen har påverkat möjligheten att olovligen få tillgång 

till företagshemligheter i en helt annan utsträckning jämfört med hur tekniken såg ut vid lagens 

tillkomst.10 Det är därför av betydelse att undersöka hur detta hanteras av rättssystemet idag.11  

                                                           
 

1 Wainikka, Företagshemligheter – en introduktion, s. 12. 
2 Fahlbeck, Lagen om skydd för företagshemligheter – en kommentar och rättsöversikter, s. 19 och s. 22. 
3 Bengtsson & Kahn, Företagshemligheter i domstolarnas praxis, Ny Juridik 4:02, s. 8. 
4 Fahlbeck, Lagen om skydd för företagshemligheter – en kommentar och rättsöversikter, s. 19 och s. 22. 
5 Se SOU 1988:15 för en officiell översikt av ”Bofors-affären”. 
6 Fahlbeck, Lagen om skydd för företagshemligheter – en kommentar och rättsöversikter, s. 22. 
7 Koch, Tio år med lagen om företagshemligheter. I: Festskrift till Hans Stark, s. 153 f. 
8 Fahlbeck, Lagen om skydd för företagshemligheter – en kommentar och rättsöversikter, s. 22. 
9 Helgesson, Skyddet för affärshemligheter och de olika begreppen, SvJT 1997, s. 28. 
10 Lagutskottets betänkande 1989/90:LU37, Skydd för företagshemligheter, s. 16 f. 
11 Helgesson, Skyddet för affärshemligheter och de olika begreppen, SvJT 1997, s. 28. 
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Martin Wallström publicerade en artikel i Computer Sweden i februari 2009 med rubriken ”Sparkade 

stjäl företagshemligheter - och tycker att det är okej”. Det framgår av artikeln att majoriteten av de 

personer som förlorar sin anställning, stjäl hemlig information innan anställningen upphör. Enligt en 

enkät erkände 67 % att de utnyttjat företagshemligheter i syfte att få ny anställning. Wallström 

framhävde att 79 % anser att det är ”okej” att stjäla arbetsgivarens företagshemligheter eftersom ”alla 

andra gör det”. Den tekniska utvecklingen har medfört att det är lätt att ta del av och förmedla 

information. I dagens samhälle är det många verksamheter som bygger på arbetstagarnas know-how 

samt att de anställda tar del av kundlistor och affärsplaner för att det dagliga arbetet ska kunna 

fortgå.12 Detta innebär att det finns mer kunskap att skydda. Därmed är det av betydelse att det finns 

en enhetlig reglering som skyddar en arbetsgivare mot en före detta arbetstagares utnyttjande eller 

offentliggörande av företagshemligheter.13 På grund av ovanstående är det av betydelse att undersöka 

arbetsgivarens skydd för företagshemligheter. 

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med nedanstående frågeställning är att utreda och analysera den rättsliga regleringen gällande 

företagshemligheter. Skyddet för företagshemligheter ska studeras mot bakgrund av arbetsgivarens 

och arbetstagarens intressen för att kunna tydliggöra de skillnader som föreligger under samt efter en 

anställnings upphörande. Arbetstagarens intresse är att kunna byta anställning och därmed kunna 

försörja sig. En arbetstagare har inte alltid möjligheten att byta bransch om den blir uppsagd. 

Kunskapen som arbetstagaren har införskaffat sig under anställningen, kan arbetstagaren vilja utnyttja 

i annan anställning. Denna kunskap kan medföra att arbetstagaren ska hitta en ny anställning i samma 

bransch. Arbetsgivarens intresse är att skydda sina företagshemligheter för att undvika att företaget 

tar skada om företagshemligheterna sprids vidare till dess konkurrenter.  

Den aktuella intresseavvägningen mellan en arbetstagares intresse av att försörja sig samt en 

arbetsgivares intresse av att skydda sina företagshemligheter kommer att studeras. Både under och 

efter anställningens upphörande. Arbetsgivarens syfte kan vara att undvika att företaget tar skada om 

företagshemligheterna sprids vidare till dess konkurrenter. Detta medför att konkurrensmöjligheterna 

försvåras, vilket i sin tur skapar problem för företaget. Problematiken som uppstår är att arbetstagaren 

inte endast förvärvat kunskap inom det aktuella området, utan även flera företagshemligheter, som 

arbetsgivaren har att starkt intresse av att skydda. Syftet med denna uppsats är även att presentera 

och diskutera flera förslag på hur arbetsgivaren kan skydda sina företagshemligheter. 

Utifrån ovanstående bakgrund och syfte ämnar denna uppsats att besvara följande frågeställning; 

 Hur skiljer sig arbetsgivarens rättsliga skydd för företagshemligheter under en arbetstagares 

anställning och efter att anställningen har upphört? 

1.3 Metod och material 
Frågeställningen har besvarats med hjälp av den så kallade rättsdogmatiska metoden, även kallad 

traditionell juridisk metod. Utgångspunkten har varit de traditionella rättskällorna, lagar, rättspraxis, 

förarbeten och doktrin. Lagar och andra författningar har varit den primära rättskällan för att besvara 

frågeställningen, främst lag (1990:409) om skydd för företagshemligheter, FHL, men även 

                                                           
 

12 Arbrandt m.fl., Hur kan arbetsgivare skydda sina hemligheter?, Ny Juridik 2:09 s. 23 f. 
13 Lagutskottets betänkande 1989/90:LU37, Skydd för företagshemligheter, s. 16 f. 
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skadeståndslagen (1972:207), SkL. Båda dessa lagar är allmänt skrivna och ger upphov till flera olika 

tolkningar. På grund av detta har lagarna kompletterats med subsidiära rättskällor, främst förarbeten 

och rättspraxis.14  

Rättspraxis från Högsta domstolen och Arbetsdomstolen har varit av yttersta vikt för att uttolka 

bestämmelsernas närmare innebörd och därmed få vägledning i specifika fall. Förarbeten har varit av 

betydelse för tillämpningen av FHL och för att utreda lagstiftarens intentioner samt vissa 

tolkningssvårigheter.15 Rättspraxis från främst Arbetsdomstolen, men även från Högsta domstolen har 

framhävt vilka faktorer som är av betydelse vid intresseavvägningen mellan en arbetstagare och 

arbetsgivare.16 Rättsfall från underinstanser, både tingsrätten och hovrätten har varit av vikt för att 

besvara frågeställningen. Utredningen har inte funnit någon praxis från överinstanser och därmed har 

praxis från underinstanser behövt användas. Detta för att kunna besvara betydelsefulla frågor i 

uppsatsen. Det är främst ett rättsfall från Arbetsdomstolen och ett rättsfall från Högsta domstolen som 

har varit av väsentlig betydelse för frågeställningen.17 Problematiken som uppstår är att domar från 

underinstanser inte har samma tyngd som rättskälla, vilket påverkar möjligheterna till en ny reglering. 

Utformningen av den nya regleringen medför stor osäkerhet, eftersom bestämmelserna i FHL inte har 

uttolkats i de högre instanserna. Detta medför att den praktiska tillämpningen påverkas negativt. 

Svensk rätt är inte den enda rättskällan som har beaktats för att kunna besvara ovanstående 

frågeställning. EU-rätten är en enhetlig och bindande del av svensk rätt, främst på grund av 2-3 §§ 

lagen (1994:150) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen, EUL.18 EU-rättens 

fördrag och rättsakter är direkt tillämpliga i Sverige och är därmed bindande för svenska domstolar.19 

Domstolen ska tolka samtliga bestämmelser mot bakgrund av dess ändamålsenliga verkan, vilket 

innebär att domstolen ska välja den tolkning som är mest gynnsam för EU-rättens utveckling.20 En 

fördragsartikel har direkt effekt i Sverige, vilket innebär att artikeln ger enskilda vissa rättigheter och 

skyldigheter.21 Svenska bestämmelser som stödjer sig på ett EU-direktiv måste tolkas mot bakgrund av 

direktivet samt EU-rättens principer.22  

Det är främst ett EU-direktiv som varit av vägledande betydelse för frågeställningen. Direktivet berör 

främst hur know-how och företagshemligheter skyddas från obehöriga angrepp.23 Ett annat EU-

direktiv om företagshemligheter har varit av betydelse, eftersom direktivet framhäver vikten av en 

enhetlig civilrättslig reglering inom EU.24 Rättspraxis från EU-domstolen är av betydelse för att besvara 

frågeställningen, eftersom de EU-rättsliga fördragen, den primära rätten inte alltid kan ge klara besked 

                                                           
 

14 Strömholm, Stig, Rätt, rättskällor och rättstillämpning: En lärobok i allmän rättslära, s. 390. 
15 Samuelsson, Joel & Melander, Jan, Tolkning och tillämpning, s. 39 och s. 42. 
16 Bernitz, Finna rätt, s. 31 f. 
17 AD 2013 nr 24 och NJA 1995 s. 347. 
18 Strömholm, Stig, Rätt, rättskällor och rättstillämpning: En lärobok i allmän rättslära, s. 322. 
19 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s. 98 f. 
20 Hettne, Jörgen & Eriksson Otken, Ida, EU-rättslig metod: Teori och genomslag i svensk rättstillämpning, s. 49. 
21 Strömholm, Stig, Rätt, rättskällor och rättstillämpning: En lärobok i allmän rättslära, s. 326 f. Se även mål 
26/62 Van Gend en Loos v. Nederlandse Administratie der Belastingen. 
22 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s. 98 f. 
23 KOM(2013) 813 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om att skydda know-how och 
företagsinformation (företagshemligheter) som inte har röjts från att olagligen anskaffas, utnyttjas och röjas. 
24 Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM42, Direktiv om företagshemligheter 
(Justitiedepartementet). 



4 

på hur en bestämmelse ska tillämpas. Dessa tillämpningsproblem ska lösas med hjälp av rättspraxis, 

vilket kallas för prejudikatstolkning.25  

EU-domstolen anser på grund av solidaritetsprincipen att tolkningen ska vara direktivkonform.26 Detta 

innebär att en nationell bestämmelse alltid ska tolkas på ett sätt som medför att nationella 

bestämmelser stämmer överens med EU-rättens regler, utan att vara direkt tillämpliga.27 Domstolen 

måste därmed tolka nationell rätt mot bakgrund av de gällande EU-direktiven.28 Det är även av vikt att 

ta hänsyn till att EU-rätten alltid har företräde framför nationell rätt.29 Om en nationell bestämmelse 

strider mot en EU-rättslig bestämmelse, måste den nationella regeln alltid åsidosättas av den 

nationella domstolen.30 Principen om EU-rättens företräde framför nationell rätt framgår av EU-

domstolens praxis.31 

För att kunna besvara frågeställningen på ett adekvat sätt har de traditionella rättskällorna 

kompletterats med artiklar skrivna av bland annat Niklas Selberg samt annan litteratur. Reinhold 

Fahlbecks bok har varit den primära litteraturkällan, men även Christina Wainikkas bok om 

företagshemligheter har varit av betydelse. Dessa källor skapar en helhetsbild av rättsläget gällande 

företagshemligheter. Det lagreglerade skyddet i FHL, det avtalsreglerade skyddet i form av 

lojalitetsplikten samt det EU-rättsliga skyddet kommer att klargöras. En viktig del av uppsatsen är 

begreppet företagshemlighet, hur begreppet definieras samt bakgrunden till FHL. Detta i syfte att få 

en djupare förståelse av ämnet. Denna beskrivning är av vikt för att kunna förstå hur en arbetsgivare 

kan skyddas mot att en före detta arbetstagare utnyttjar företagshemligheter från tidigare anställning. 

På grund av detta används en deskriptiv metod för att utreda gällande rätt.32 

Analysen avser i huvudsak vissa rekvisit som är av avgörande betydelse för ovanstående frågeställning 

samt hur rekvisitens innebörd kan granskas mot bakgrund av arbetsgivarens och arbetstagarens 

intressen. De konsekvenser som detta medför har analyserats för respektive part och hur det påverkar 

samhället i stort. De rekvisit som måste vara uppfyllda för att viss information ska anses som en 

företagshemlighet och därmed omfattas av skyddet i FHL, har jämförts under och efter arbetstagarens 

anställning. Analysen avslutas med ett förslag till en ny reglering i syfte att undvika att framförda 

konsekvenser uppstår i framtiden samt att hänsyn tas till båda parternas intressen. 

1.4 Avgränsningar 
Ovanstående frågeställning kommer endast att beröra arbetstagare. Detta eftersom frågeställningen 

inte kan besvaras på ett adekvat sätt om uppdragstagare och andra tillfälligt anlitade skulle omfattas. 

Begreppet arbetstagare syftar endast till nedan angivna definition, trots att fler definitioner 

                                                           
 

25 Hettne, Jörgen & Eriksson Otken, Ida, EU-rättslig metod: Teori och genomslag i svensk rättstillämpning, s. 49. 
26 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s. 98 f. 
27 Strömholm, Stig, Rätt, rättskällor och rättstillämpning: En lärobok i allmän rättslära, s. 327. Se även mål 
14/83 Von Colson and Kamann v. Land Nordehein-Westfalen och mål C-106/89 Marleasing SA v. La Comercial 
Internacional de Alimentacíon SA. 
28 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s. 99. 
29 Strömholm, Stig, Rätt, rättskällor och rättstillämpning: En lärobok i allmän rättslära, s. 328. Se även mål 6/64 
Costa mot ENEL, mål 106/77 Simmenthal I och mål C-213/89 Factortame I.  
30 Nordling, Gemenskapsrätten och källan till rätten, SvJT 2003, s. 4. 
31 Mål 6/64 Costa mot ENEL. Se även Bernitz, Finna rätt, s. 77. 
32 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: Ämne, material, metod och argumentation s. 39. 
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förekommer.33 Begreppet företagshemlighet har flera definitioner, men i denna uppsats innebär 

begreppet endast den som avses i FHL, även om fler begreppsförklaringar finns.34 Ett rekvisit som är 

av väsentlig betydelse är obehörigt angrepp. Det framgår av rättspraxis att flera definitioner finns och 

även här kommer begreppen att avgränsas.  

Personkretsen som omfattas av regleringen gällande företagshemligheter kommer att avgränsas och 

endast beröra arbetstagare. Detta för att få djupare förståelse för vilket skydd en arbetsgivare har 

gentemot en före detta arbetstagare.  Processuella bevisfrågor kommer inte att behandlas på grund 

av sidantalets begränsning. Internationella överenskommelser, exempelvis TRIPS-avtalet35 kommer 

heller inte att beröras i uppsatsen. Detta eftersom det skulle bli för omfattande att, utöver svensk rätt 

och EU-rätt även undersöka rättsläget enligt internationella överenskommelser. 

1.5 Disposition  
Första kapitlet av uppsatsen består av ett inledningskapitel där bakgrunden till frågeställningen, 

beskrivs. Detta för att belysa de svårigheter som föreligger för en arbetsgivare idag. Andra kapitlet av 

uppsatsen kommer redogöra för uppkomsten av FHL för att tydliggöra begreppet företagshemlighet 

och de skyddsintressen som föranlett lagen. Andra begrepp såsom arbetstagare och arbetsgivare samt 

dess innebörd i uppsatsen kommer att förtydligas. I det andra kapitlet sker även en fördjupning av 

lagen om företagshemligheter och de rekvisit som måste vara uppfyllda för att lagen ska kunna 

tillämpas. En intresseavvägning måste göras mellan arbetsgivarens intresse att skydda sina 

företagshemligheter och bli konkurrenskraftigt samt arbetstagarens intresse att byta anställning och 

därmed kunna försörja sig. Detta för att tydliggöra arbetsgivarens skydd gällande företagshemligheter. 

Samtliga faktorer som är av vikt för intresseavvägningen kommer att utredas. Intresseavvägningen 

kräver bland annat att företagsspecifik information definieras och detta kommer därför även att ske i 

det andra kapitlet.   

I det tredje kapitlet behandlas arbetsgivarens och arbetstagarens skadeståndsansvar. 

Principalansvaret är av väsentlig betydelse och kommer att definieras enligt SkL. Arbetsgivarens ansvar 

enligt FHL kommer även att undersökas i detta kapitel. Arbetstagarens skadeståndsansvar förtydligas 

både under och efter anställningen. Detta för att göra en jämförelse av skadeståndsansvaret samt 

undersöka skyddet för företagshemligheter. Lojalitetsplikten och dess betydelse för arbetsgivarens 

rättsliga skydd gällande företagshemligheter behandlas i kapitel tre. Det avtalsrättsliga skyddet som 

föreligger för en arbetsgivare, begreppet lojalitet och lojalitetspliktens förhållande till FHL förtydligas i 

detta kapitel. Arbetstagarens rättigheter och skyldigheter, både under och efter anställningen 

undersöks i kapitel fem och sex. Aktuella avtals-, konkurrens- och sekretessklausuler och dess 

betydelse för arbetsgivarens skydd gällande företagshemligheter utreds. EU-rätten gällande 

företagshemligheter samt dess effekt på svensk rätt framhävs löpande genom hela uppsatsen. Både 

svensk rätt och EU-rätt vävs samman i syfte att förtydliga gällande rätt. En lagrådsremiss tas upp för 

att framhäva EU-kommissionens ståndpunkt gällande företagshemligheter.  

Analysen utgör det näst sista kapitlet i uppsatsen. Vissa rekvisit som måste vara uppfyllda för att FHL 

ska kunna tillämpas analyseras. Arbetsgivarens skadeståndsansvar kommer att analyseras för att 

                                                           
 

33 Se avsnitt 2.4 Definition av begreppen arbetstagare och arbetsgivare. 
34 Se avsnitt 2.2 Definition av företagshemlighet. 
35 TRIPS-avtalet, Agreement on trade related aspects of intellectual property rights. 
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undersöka hur detta påverkar arbetsgivarens skydd. Avtals-, konkurrens- och sekretessklausuler och 

dess påverkan på arbetsgivarens skydd kommer att förtydligas. Detta för att kunna jämföra hur 

arbetsgivarens skydd för företagshemligheter skiljer sig under och efter arbetstagarens anställning 

upphört. Det EU-rättsliga skyddet för arbetstagaren i förhållande till lojalitetsplikten kommer att 

utredas. I det sista kapitlet besvaras frågeställningen, hur skiljer sig arbetsgivarens rättsliga skydd för 

företagshemligheter under en arbetstagares anställning och efter att anställningen har upphört. Detta 

mot bakgrund av vad som framkommit i uppsatsen.  
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2. Lagen om företagshemligheter 
Uppsatsen strävar att förtydliga det rättsliga skyddet för en arbetsgivare vid en före detta 

arbetstagares utnyttjande av företagshemligheter. För att förstå vad arbetsgivarens skydd innebär, är 

det av betydelse att utreda vad som anses som en företagshemlighet. Flera rekvisit måste vara 

uppfyllda för att viss information ska anses som en företagshemlighet. Detta avsnitt ska förtydliga 

dessa rekvisit och därmed begreppet företagshemlighet. 

2.1 FHL:s tillkomst 
När FHL tillkom år 199036 ersatte lagen de tidigare bestämmelserna i IKL. Det blev tydligt att 

bestämmelserna i IKL inte gav ett enhetligt skydd för företagshemligheter och därmed fanns det ett 

behov av en modernisering av bestämmelserna. Detta i syfte att åstadkomma ett bättre skydd för 

företagshemligheter.37 Bakgrunden till FHL var främst den samhällsekonomiska betydelsen av sund 

konkurrens och kunskapens betydelse som produktionsfaktor.38  

I IKL förekom det flera brister, därmed är det av betydelse att förändra gällande lagstiftning för att 

skapa ett mer omfattande skydd gällande företagshemligheter. Detta heltäckande skydd får däremot 

inte leda till att den fria opinionsbildningen påverkas eller att andra betydelsefulla intressen 

försummas. Det är av stort intresse för samhället att företagsamheten fungerar på ett effektivt sätt 

och en väsentlig drivkraft gällande effektiviteten är fri konkurrens. Fri konkurrens måste föreligga, 

samtidigt som konkurrensen ska vara sund och ärlig. På grund av detta finns det lagstiftning som 

begränsar konkurrensen.39 En intresseavvägning mellan skyddet för företagshemligheter och vikten av 

ett brett samt fritt utbyte av information och kunskap måste göras. Det är av vikt att den effektiva 

konkurrensen upprätthålls samtidigt som den anställde fritt kan utnyttja sin kunskap och erfarenhet.40 

Bestämmelserna som anges i FHL präglas av en intresseavvägning mellan främst fyra olika och 

motstridiga intressen. Det första intresset berör yttrandefriheten vars syfte är att inskränka sekretess 

och hemlighetshållande. Ett annat motstridigt intresse behandlar marknadsekonomi samt den privata 

äganderätten, som syftar till att ge företagare största möjliga bestämmanderätt gällande sina 

angelägenheter. Konkurrensrätten är det tredje intresset som syftar till att upprätthålla lojal 

konkurrens till förmån för konsumenter, näringsidkare samt samhället i stort. Det sista motstridiga 

intresset gäller arbetstagarna vars intresse är att få möjligheten att fritt kunna utnyttja sina 

yrkeskunskaper.41 

FHL innehåller bestämmelser om olika sanktioner för den som olovligen anskaffar eller offentliggör 

företagshemligheter. Detta gäller även fall där en arbetstagare utnyttjar en företagshemlighet som 

arbetstagaren fått ta del av under sin anställning.42 FHL skyddar information som företag har ett behov 

                                                           
 

36 Wainikka, Företagshemligheter – en introduktion, s. 12. 
37 Koch, Tio år med lagen om företagshemligheter. I: Festskrift till Hans Stark, s. 154. 
38 Bengtsson & Kahn, Företagshemligheter i domstolarnas praxis, Ny Juridik 4:02, s. 8. 
39 Iseskog, Skydd för företagshemligheter, s. 7. 
40 Lagutskottets betänkande 1989/90:LU37, Skydd för företagshemligheter, s. 16 f. 
41 Fahlbeck, Lagen om skydd för företagshemligheter – en kommentar och rättsöversikter, s. 31. 
42 Prop. 1987/88:155 Om skydd för företagshemligheter, s. 1. 
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av att hemlighålla. Det krävs dock att informationen anses som hemlig enligt lagens mening. Detta 

medför att ett antal rekvisit måste vara uppfyllda för att lagen ska bli tillämplig.43 

EU-kommissionen framhäver att skyddet för företagshemligheter är av väsentlig betydelse för 

forskning och utveckling samt för företagens konkurrenskraft. På grund av detta har kommissionen 

lagt fram ett direktivförslag gällande skyddet för företagshemligheter. Kommissionen anser att det 

saknas EU-rättsliga bestämmelser och direktivförslaget syftar därmed till att införa en civilrättslig 

reglering i fall där företagshemligheter obehörigen anskaffas, utnyttjas eller offentliggörs. På grund av 

att EU-rättsliga bestämmelser gällande företagshemligheter saknas, har även företagen framhävt 

vikten av ett enhetligt skydd. Företagen delar kommissionens bedömning och anser att skyddet är av 

betydelse för forskning och utveckling samt för företagens konkurrensförmåga. Flera företag anser att 

dagens skydd för företagshemligheter är ytterst svagt, främst på den inre marknaden. Företagen 

framhäver att detta leder till högre risker vid affärer i medlemsstaterna som har ett sämre skydd samt 

ett svagare incitament att satsa på forskning och utveckling. Utöver detta framhäver företagen att det 

svaga skyddet för företagshemligheter ökar kostnaderna för förebyggande skyddsåtgärder.44 

Det framgår av EU-kommissionens förslag att regeringen är positivt inställd till att skapa en enhetlig 

reglering inom EU gällande skyddet för företagshemligheter. Det är däremot av betydelse att tryck- 

och yttrandefriheten inte begränsas samt positivt påverkar arbetstagarens möjligheter att påtala brott 

och missförhållanden i verksamheten.45 Regeringen anser att EU-kommissionens förslag ska grunda sig 

på en intresseavvägning mellan arbetsgivarens intresse att skydda sina företagshemligheter samt 

arbetstagarens intresse av att fritt utnyttja sin kunskap och etablera sig på arbetsmarknaden.46 

Regeringens förslag syftar till att förstärka skyddet gällande företagshemligheter. Detta gäller främst 

för att undvika att företagshemligheter offentliggörs eller utnyttjas samt används illojalt av 

arbetstagaren i verksamheten. Samhället strävar efter att företagen får ett omfattande skydd gällande 

företagshemligheter och regeringens förslag ska även leda till att samhällets intresse uppfylls.47 

2.2 Definition av företagshemlighet 
En brist som den nya lagen om företagshemligheter har åtgärdat berör begreppet företagshemlighet 

som har definierats i FHL.48 Enligt 1 § 1 st FHL definieras företagshemlighet som specifik information 

som berör olika former av affärs- och driftsförhållanden som en näringsidkare håller hemlig i sin 

verksamhet, på grund av att ett uppdagande av informationen skulle medföra skada för 

näringsidkaren. En annan definition är information som hålls hemlig på grund av att informationen är 

baserad på affärsmässiga värderingar.49 Christina Helgesson framhäver att informationen måste vara 

                                                           
 

43 Helgesson, Skyddet för affärshemligheter och de olika begreppen, SvJT 1997, s. 28. 
44 Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM42, Direktiv om företagshemligheter 
(Justitiedepartementet), s. 1-2. 
45 Ibid. 
46 Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM42, Direktiv om företagshemligheter 
(Justitiedepartementet), s. 5. 
47 Lagrådsremiss, Ett bättre skydd för företagshemligheter, s. 1 och 18 f. 
48 Källenfors, Skyddet för företagshemligheter – det nya rättsläget, s. 7. 
49 Wainikka, Företagshemligheter – en introduktion, s. 11. 
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företagsspecifik för att kunna omfattas av begreppet företagshemlighet. Företagsspecifik information 

är förknippad med arbetsgivarens verksamhet och därmed inte allmän branschinformation.50  

EU-kommissionen framhäver att information som inte är tillgänglig till allmänheten samt är svår att få 

tag på, är att anses som en företagshemlighet. Informationen ska även ha ett kommersiellt värde på 

grund av vikten att den hålls hemlig. Enligt EU-kommissionen är det av betydelse att arbetsgivaren 

vidtar åtgärder i syfte att hemlighålla informationen.51 EU-kommissionen har även föreslagit att 1 § 

FHL bör kompletteras för att därmed tydliggöra att information som avser ett brott eller allvarlig 

missförhållande aldrig är att anses som en företagshemlighet.52 FHL skyddar endast information hos 

näringsidkare och därmed faller ideella och fackliga verksamheter utanför lagens 

tillämpningsområde.53 

När det gäller begreppet företagshemlighet förekommer det flera rekvisit som ska vara uppfyllda för 

att en företagshemlighet ska anses föreligga.54 Det första rekvisitet innebär, enligt lagens mening att 

en näringsidkare ska hemlighålla information, vilket i sin tur kan syfta till all information som går att 

hänföra till företagets affärs- eller driftförhållande.55 Arbetsdomstolen har i flera fall utgått från FHL:s 

definition och anser att information är uppgifter som har dokumenterats, exempelvis ritningar och 

modeller. Arbetsdomstolen anser vidare att information även innefattar enskilda personers kunskap, 

trots att detta inte har dokumenterats.56  

Enligt rättspraxis omfattas även kundregister, kunddatabaser och annan dokumentation gällande 

kundkontakt av begreppet information.57 Det framgår av flera fall från Arbetsdomstolen och Högsta 

domstolen att det vanligaste angreppet på företagshemligheter avser angrepp på kundregister, 

kunddatabaser och annan kundrelaterad information.58 Begreppet information syftar till kunskaper, 

vetande samt andra uppgifter av annat slag, som inte kräver någon teknisk karaktär.59 FHL skyddar 

information som kan kommuniceras och därmed kan dokumenteras.60 Information av personlig 

skicklighet, som inte går att föra över till någon annan med hjälp av instruktioner eller annan anvisning 

är enligt lagens mening inte att anses som information.61  

Det andra rekvisitet som måste vara uppfyllt för att informationen ska anses utgöra en 

företagshemlighet är att det ska påverka näringsidkarens rörelse. Detta innebär att informationen ska 

vara hänförlig till ett företag.62 Information som kan påverka näringsidkarens rörelse gäller inte bara 

kommersiella uppgifter om enskilda affärshändelser, utan även allmän information. Detta kan 

                                                           
 

50 Helgesson, Affärshemligheter i samtid och framtid, s. 275. 
51 Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM42, Direktiv om företagshemligheter 
(Justitiedepartementet), s. 2. 
52 Lagrådsremiss, Ett bättre skydd för företagshemligheter, s. 4. 
53 Fahlbeck, Lagen om skydd för företagshemligheter – en kommentar och rättsöversikter, s. 32. 
54 Prop. 1987/88:155, Om skydd för företagshemligheter, s. 12. 
55 Iseskog, Skydd för företagshemligheter, s. 12. 
56 AD 2006 nr 49, AD 2009 nr 63 och AD 2015 nr 35. 
57 Bengtsson & Kahn, Företagshemligheter i domstolarnas praxis, Ny Juridik 4:02, s. 32. 
58 AD 2001 nr 91, AD 2000 nr 3 och NJA 2001 s. 362. 
59 Prop. 1987/88:155, Om skydd för företagshemligheter, s. 12. 
60 Wainikka, Företagshemligheter – en introduktion, s. 17 f. 
61 Iseskog, Skydd för företagshemligheter, s. 12. 
62 Wainikka, Företagshemligheter – en introduktion, s. 12. 
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exempelvis vara marknadsundersökningar och marknadsplanering63 Arbetsdomstolen har framhävt 

att innehållet i en arbetsgivares kundregister är att anses som information, eftersom det kan påverka 

arbetsgivarens verksamhet.64  

Det tredje rekvisitet som måste vara uppfyllt för att en företagshemlighet ska föreligga är att 

informationen gällande näringsidkarens affärs- och driftsförhållande rörelse hålls hemlig. Rekvisitet på 

hemlig har, enligt förarbetena en relativ innebörd, eftersom informationen kan anses som hemlig när 

flera anställda känner till informationen inom företaget.65 Lagens tolkning av begreppet medför att 

informationen anses som hemlig om den inte får offentliggöras till andra än de anställda som är i behov 

av informationen i det dagliga arbetet. Informationen får därmed inte vara tillgänglig för alla.66 Om 

informationen i fråga skulle spridas till andra utanför företaget är det av yttersta vikt att hemligheten 

endast sprids till en kontrollerad och sluten krets.67 Personkretsen måste inte bestå av endast en eller 

flera personer, utan syftet är att informationen måste vara begränsad.68  

Flera rättsfall69 framhäver vikten av en begränsad personkrets. Rättsfallen handlade om mindre företag 

i små branscher där de före detta anställdas agerande kan slå väldigt hårt mot företagen, vilket i sin 

tur kan medföra att företagen inte överlever. Däremot kan arbetsgivaren heller inte skydda sina 

företagshemligheter genom att inte dela med sig av informationen till sina arbetstagare. Detta 

eftersom arbetstagarna är i behov av informationen för att det dagliga arbetet ska kunna fortgå, vilket 

medför att möjligheterna för att företagshemligheter ska utnyttjas eller offentliggöras ökar. Desto fler 

personer som får ta del av företagshemligheterna, desto större sannolikhet är det att hemligheterna 

utnyttjas eller offentliggörs. Rättsfallen påvisar hur sårbar en arbetsgivare kan framstå. Från 

arbetsgivarens synpunkt är det av väsentlig betydelse för verksamheten att hitta en balans mellan 

dessa intressen. Den aktuella balansen är viktig, inte bara för att skydda företagshemligheter, utan 

även för företagets förmåga att bedriva verksamhet av hög kvalité.70 

Det är även av betydelse att informationen hålls hemlig. Detta innebär att arbetsgivaren är skyldig att 

informera arbetstagarna att informationen inte får spridas vidare. Arbetsgivaren måste utföra vissa 

åtgärder för att kravet på hålls hemlig ska anses som uppfyllt, bland annat att informera om säkerhet 

samt att informationen är hemligstämplad. Enligt förarbetena anses rekvisitet uppfyllt om 

arbetsgivaren har informerat arbetstagaren att informationen ska hållas hemlig.71 Praxis visar att 

bedömningen varierar vid avgörandet av rekvisitet på hemlighållande. Domstolarna har vid flera 

tillfällen framhävt att viss information är att anses som en företagshemlighet, trots att arbetsgivaren 

inte har vidtagit vissa åtgärder för att uppfylla kravet på hemlig.72 Michaël Koch anser däremot att när 

det gäller kommersiella företagshemligheter har arbetsgivaren inte någon skyldighet att informera 

                                                           
 

63 Koch, Tio år med lagen om företagshemligheter. I: Festskrift till Hans Stark, s. 155. 
64 AD 1998 nr 8, AD 2000 nr 3 och AD 2010 nr 27. 
65 Prop. 1987/88:155, Om skydd för företagshemligheter, s. 13 och s. 35. 
66 AD 2003 nr 21. 
67 NJA 1998 s. 633. 
68 Fahlbeck, Lagen om skydd för företagshemligheter – en kommentar och rättsöversikter, s. 315 ff. 
69 Se AD 1998 nr 80, AD 2003 nr 61 och Svea Hovrätts dom mål nr T81/96. 
70 Wainikka, Företagshemligheter – en introduktion, s. 50 f. 
71 Prop. 1987/88:155, Om skydd för företagshemligheter, s. 35 f. 
72 Bengtsson & Kahn, Företagshemligheter i domstolarnas praxis, Ny Juridik 4:02, s. 35. 
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arbetstagarna att informationen är hemlig.73 Ett fall från Högsta domstolen gällde ett konsultföretag 

som framfört en affärsplan för en lärarorganisation i syfte att åstadkomma ett samarbete, för att vidare 

kunna utnyttja affärsplanen kommersiellt. Högsta domstolen ansåg att lärarorganisationen borde ha 

förstått att konsultföretaget ville hemlighålla informationen, trots att företaget inte uttryckligen gav 

en förklaring om detta.74 

Det fjärde rekvisitet gällande begreppet företagshemlighet innebär att offentliggörandet ska syfta till 

att medföra skada för näringsidkaren i konkurrenshänseende.75 Rekvisitet innebär inte att skada måste 

ha uppstått till följd av avslöjandet. Det anses som tillräckligt att offentliggörandet av informationen 

medför en skada. Skada i konkurrenshänseende innebär att offentliggörandet negativt påverkar 

arbetsgivarens konkurrensförmåga.76 Högsta domstolen framhäver att arbetsgivaren ska ha ett 

befogat intresse av att informationen inte offentliggörs samt att informationen har ett ekonomiskt 

värde för arbetsgivaren.77 Begreppet skada syftar till att personen som är vållande kan vara tvungen 

att betala ut en ersättning till den drabbade på grund av skadan.78 Högsta domstolen anser att hänsyn 

måste tas till företagshemlighetens kostnad samt parternas skyddsintresse för att klargöra skadans 

omfattning.79  

Arbetsdomstolen har istället tagit hänsyn till verksamhetens värdeminskning för att kunna konstatera 

skadans omfattning.80 Skyldigheten att betala ut en ersättning på grund av skadan framgår av 9 § FHL 

och avser både ekonomiskt som ideellt skadestånd.81 Det är av vikt att notera att ett ideellt skadestånd 

endast kan betalas ut om en part har yrkat om det.82 Detta innebär att företagare inte skyddas om de 

ägnar sig åt brottslig verksamhet. Ovanstående medför även att informationen inte skyddas från att 

offentliggöras. På grund av detta har begreppet skada en väldigt snäv innebörd. Ett brott måste ha 

begåtts för att en företagshemlighet inte ska anses föreligga, därmed är det inte tillräckligt att det 

endast föreligger misstanke om brottslig eller oacceptabel verksamhet.83 

Utöver ovanstående rekvisit, måste ett sista femte rekvisit vara uppfyllt för att lagen om 

företagshemlighet ska kunna tillämpas. Det sista rekvisitet innebär att ett obehörigt angrepp ska riktas 

mot företaget. Definitionen av ett obehörigt angrepp framgår av 2 § 2 st FHL. Begreppet innebär att 

någon anskaffar, utnyttjar eller offentliggör något som skäligen kan misstänkas utgöra brott eller annat 

allvarligt missförhållande i en näringsidkares verksamhet.84 Detta gäller oavsett om angreppet är 

straffbart eller skadeståndsgrundande. Angrepp på företagshemligheter är i regel inte att anses som 

straffbara gärningar.85  

                                                           
 

73 Koch, Tio år med lagen om företagshemligheter. I: Festskrift till Hans Stark, s. 157. 
74 NJA 1998 s. 633. 
75 Hellner, Skadeståndsrätt, s. 36. 
76 Koch, Tio år med lagen om företagshemligheter. I: Festskrift till Hans Stark, s. 157 f. 
77 NJA 1995 s. 347. 
78 Hellner, Skadeståndsrätt, s. 36. 
79 NJA 1998 s. 633. 
80 AD 1998 nr 80. 
81 Koch, Tio år med lagen om företagshemligheter. I: Festskrift till Hans Stark, s. 159 ff. 
82 A a, s. 161. 
83 Källenfors, Skyddet för företagshemligheter – det nya rättsläget, s. 10. 
84 Ibid. 
85 Fahlbeck, Lagen om skydd för företagshemligheter – en kommentar och rättsöversikter, s. 32 f. 
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EU-kommissionen har framhävt att ett olovligt anskaffande av företagshemligheter innebär att 

anskaffandet sker utan arbetsgivarens samtycke samt att arbetstagarens agerande har skett 

uppsåtligen eller av oaktsamhet. Arbetstagaren kan exempelvis obehörigen kopiera dokument som 

ägs av arbetsgivaren.86 Detta gäller även i fall där arbetstagaren olovligen anskaffat 

företagshemligheten, bryter mot sin skyldighet att hemlighålla informationen eller bryter mot avtal 

som starkt begränsat utnyttjandet av företagshemligheten.87 Ovanstående gäller även om 

arbetstagaren insåg eller borde ha insett att företagshemligheten erhölls från en annan arbetsgivare 

som olovligen utnyttjat eller offentliggjort företagshemligheten.88 Ett olovligt anskaffande av 

företagshemligheter kan även ske med hjälp av mutor, brott mot sekretessavtal eller annat beteende 

som inte är förenligt med god affärssed.89  

Högsta domstolen har avgjort en annan fråga av väsentlig betydelse, nämligen hur påverkas skyddet 

om flera företag har bidragit till den aktuella information som är hänförlig till näringsidkarens rörelse? 

I det aktuella fallet hade ett konsultföretag utarbetat ett förslag till affärsplan för att underlätta 

användningen av datorer i undervisningssyfte. Den ursprungliga affärsidén som låg till grund för 

affärsplanen innebar ett starkt samarbete mellan en lärarorganisation och ett dataföretag. De tre 

parterna, konsultföretaget, lärarorganisationen samt dataföretaget hade kontinuerlig kontakt. 

Lärarorganisationen startade senare en verksamhet i enlighet med affärsplanen. Frågan som uppstod 

var om affärsplanen var att anses som en företagshemlighet i konsultföretagets verksamhet. Högsta 

domstolen ansåg att affärsplanen var framtagen av en näringsidkare och hade därmed en anknytning 

till verksamheten. Detta trots att samarbete krävdes med andra parter för att affärsidén skulle kunna 

genomföras. Högsta domstolen framhävde vidare att om samtliga tre näringsidkare självständigt 

bidragit till den aktuella informationen, skulle informationen anses utgöra en företagshemlighet hos 

samtliga näringsidkare. Detta innebär att alla tre aktörer skulle åtnjuta ett skydd om en arbetstagare 

olovligen utnyttjar eller offentliggör informationen.90 

Ovanstående rättsfall visar att vem som har tagit fram information inte har en avgörande roll, utan det 

är istället av väsentlig betydelse att personen som vill åberopa informationen har granskat den. 

Därmed är det arbetsgivaren som har rätten att påvisa att den aktuella informationen är att anses som 

en företagshemlighet. Oavsett om en före detta anställd har tagit fram informationen, innebär det att 

företaget har en rätt att åberopa den som en företagshemlighet. Det är av betydelse att arbetsgivaren 

är tydlig mot arbetstagarna om vad som anses utgöra en företagshemlighet.91 

2.2.1 Utnyttjande och offentliggörande av företagshemlighet i god tro 

En annan aspekt som måste tas hänsyn till är 2 § 3 st FHL som berör fall där någon har fått ta del av en 

företagshemlighet i god tro. Om en företagshemlighet, som någon fått ta del av i god tro utnyttjas eller 

offentliggörs är det inte att anses som ett obehörigt angrepp. I detta fall har en företagshemlighet 

redan angripits av någon i strid mot FHL och därmed föreligger både straff- och skadeståndsansvar. 

                                                           
 

86 KOM(2013) 813 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om att skydda know-how och 
företagsinformation (företagshemligheter) som inte har röjts från att olagligen anskaffas, utnyttjas och röjas, 
art 3 (2). 
87 A a, art 3 (3). 
88 A a, art 3 (4). 
89 A a, art 3 (2). 
90 NJA 1998 s. 633. 
91 Wainikka, Företagshemligheter – en introduktion, s. 19 f. 
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Denna andrahandsanvändning av en företagshemlighet leder till att det fortsatta utnyttjandet eller 

offentliggörandet blir behörigt.92 Bestämmelsen i 2 § 3 st FHL är att anses som en huvudregel och 

förtydligar att lagen endast gäller vid obehöriga angrepp på företagshemligheter.93 Detta innebär i sin 

tur att någon som är i god tro och får ta del av en företagshemlighet inte medför skadeståndsansvar 

vid det fortsatta utnyttjandet eller offentliggörandet av företagshemligheten.94 

Det framgår av 2 § 2-3 st FHL att dessa bestämmelser endast anger exempel på angrepp som inte är 

att anses som obehöriga.95 Det föreligger flera behöriga angrepp gällande företagshemligheter. Ett av 

dessa behöriga angrepp är när näringsidkaren ger sitt medgivande till att företagshemligheten 

utnyttjas eller offentliggörs. När det gäller den praktiska tillämpningen är det av väsentlig betydelse 

att personen i fråga känner till uppgiften. Detta innebär att FHL inte ger en arbetstagare någon särskild 

rätt att anskaffa företagshemligheter i ovanstående fall. Om någon anskaffar företagshemligheter i 

dessa fall, kan det föranleda straffansvar om inte 2 § 2-3 st FHL kan tillämpas.96 

EU-kommissionen har framhävt att företagshemligheter kan, i vissa fall anskaffas, utnyttjas och 

offentliggöras utan att agerandet anses utgöra brott.97 Om en oberoende arbetstagare upptäcker en 

företagshemlighet på arbetsplatsen är detta agerande inte att anses som ett olovligt anskaffande. 

Information som arbetstagarna fått ta del av i enlighet med lag och praxis är heller inte att anses som 

ett olovligt anskaffande. Det är även av vikt att notera åtgärderna och sanktionerna som anges i 

direktivet. Dessa får inte användas i syfte att avslöja arbetsgivarens agerande, falska förfaranden eller 

olagliga verksamhet. Detta gäller även fall där företagshemligheten har anskaffats i syfte att skydda ett 

legitimt intresse eller för att fullfölja en utomobligatorisk förpliktelse.98 Det är heller inte tillåtet att 

använda åtgärderna och sanktionerna i direktivet för att på ett legitimt sätt utöva rätten till yttrande- 

och informationsfrihet.99 

2.3 Skillnaden mellan know-how och företagshemligheter 
Det gäller att skilja på begreppen know-how och företagshemlighet. Till skillnad från begreppet 

företagshemlighet, förekommer inte begreppet know-how i FHL. Know-how definieras, enligt 

Nationalencyklopedin, NE som ett sammanfattande begrepp på teknisk och ekonomisk kunskap samt 

erfarenhet som är egenartad för ett företag.100 EU-rätten har definierat know-how som praktisk, inte 

patentskyddad information, som är ett resultat av erfarenhet samt testning.101 Den aktuella 

                                                           
 

92 Iseskog, Skydd för företagshemligheter, s. 22. 
93 Källenfors, Skyddet för företagshemligheter – det nya rättsläget, s. 12. 
94 Iseskog, Skydd för företagshemligheter, s. 22. 
95 Källenfors, Skyddet för företagshemligheter – det nya rättsläget, s. 12. 
96 Iseskog, Skydd för företagshemligheter, s. 23 f. 
97 KOM(2013) 813 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om att skydda know-how och 
företagsinformation (företagshemligheter) som inte har röjts från att olagligen anskaffas, utnyttjas och röjas, 
art 4. 
98 Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM42, Direktiv om företagshemligheter 
(Justitiedepartementet), s. 3. 
99 KOM(2013) 813 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om att skydda know-how och 
företagsinformation (företagshemligheter) som inte har röjts från att olagligen anskaffas, utnyttjas och röjas, 
art 4 (2). 
100 Fahlbeck, Lagen om skydd för företagshemligheter – en kommentar och rättsöversikter, s. 287. 
101 Kommissionens förordning (EG) nr 772/2004 av den 27 april 2004 om tillämpningen av artikel 81.3 i 
fördraget på grupper av avtal om tekniköverföring. 
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informationen får inte vara tillgänglig för allmänheten och det krävs att informationen är av betydelse 

samt tillför någon nytta för företaget. Det är av vikt att notera att know-how inte endast avser hemlig 

kunskap, utan även personlig skicklighet, erfarenhet och eget kunnande omfattas av begreppet.102  

Ovanstående visar att know-how är ett mycket mer omfattande begrepp än begreppet 

företagshemlighet som FHL skyddar. Generellt sätt utgör företagshemligheter grunden i begreppet 

know-how.103 En skillnad mellan företagshemligheter och know-how är att FHL skyddar 

företagshemligheter, men skyddet tillämpas inte för know-how. Det finns ingen lagreglering gällande 

know-how.104 Detta innebär att know-how kan omfatta en arbetstagares erfarenhet och kunnande.105 

Ovanstående medför även att viss know-how kan skyddas av FHL, eftersom enskilda arbetstagares 

kunskap kan falla under begreppet information.106 

EU-kommissionen anser idag att det inte finns ett behov av en EU-rättslig reglering gällande obehöriga 

angrepp på företagshemligheter. Niklas Selberg anser däremot att det finns ett intresse för skydd för 

företags know-how. I en artikel framhäver Selberg att hälften av företagen som fick frågan om en EU-

rättslig reglering behövs för att kunna skydda företags know-how, svarade att ett behov finns. 

Företagen vill att EU agerar och vidtar åtgärder för att skapa en enhetlig reglering. Däremot anser 

dessa företag att om en EU-rättslig reglering skulle bli aktuell, ska reglerna tillämpas inom hela EU. 

Svenska fackföreningar, främst Landsorganisationen, LO, Tjänstemännens Centralorganisation, TCO 

och Sveriges Akademikers Centralorganisation, SACO anser däremot att skapandet av EU-regler skulle 

rubba den aktuella balansen mellan arbetsrätt och civilrätt. Fackföreningarna framhäver vidare att den 

EU-rättsliga regleringen skulle försämra yttrandefriheten i arbetslivet och öka osäkerheten för 

arbetstagarna.107 LO, TCO och SACO anser även att detta kan medföra ökade inlåsningseffekter för 

arbetstagarna. Fackföreningarna framhäver, på grund av ovanstående att ett obehörigt angrepp på 

företagshemligheter inte ska föranleda straffansvar. Konsekvenserna av att återinföra straffansvar har, 

enligt fackföreningarna inte betraktas tillräckligt.108 Detta visar hur ett EU-förslag kan få stora 

konsekvenser för arbetsrätten, eftersom EU-organ har en svag koppling till de arbetsrättsliga 

parterna.109 

2.4 Definition av begreppen arbetstagare och arbetsgivare 
När det gäller tillämpningen FHL framgår det inte någon tydlig definition av vem som är att anses som 

en arbetstagare. Detta skapar problem vid tolkningen av lagen, eftersom det i svensk rätt heller inte 

finns ett enhetligt arbetstagarbegrepp. Problematiken leder till att enskilda har svårt att fastställa vem 

som är att anses som arbetstagare. FHL utgår däremot från arbetsrättens tolkning. Enligt arbetsrätten 

görs en bedömning för varje enskilt fall, där flera kriterier beaktas. Vid avgörandet om någon är att 

anses som är en arbetstagare eller inte görs en helhetsbedömning av samtliga kriterier.110  

                                                           
 

102 Fahlbeck, Lagen om skydd för företagshemligheter – en kommentar och rättsöversikter, s. 287. 
103 A a, s. 287 f. 
104 Stockholms tingsrätt, T 21316-02, slutligt beslut 2004-07-15. 
105 Fahlbeck, Lagen om skydd för företagshemligheter – en kommentar och rättsöversikter, s. 287 f. 
106 AD 2006 nr 49, AD 2000 nr 3 och NJA 2001 s. 362. 
107 Selberg, Niklas, Ljumt intresse för enhetliga EU-regler om företagshemligheter, EU & arbetsrätt nr 3. 
108 Lagrådsremiss, Ett bättre skydd för företagshemligheter, s. 16 f och s. 20. 
109 Selberg, Niklas, Ljumt intresse för enhetliga EU-regler om företagshemligheter, EU & arbetsrätt nr 3. 
110 Wainikka, Företagshemligheter – en introduktion, s. 53 f. 



15 

Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, MBL har definierat begreppet arbetstagare som 

någon som utför arbete åt någon annan och som därmed inte är anställd hos personen, men som har 

samma ställning som en anställd. Detta framgår av 1 § MBL. På grund av ovanstående faktorer och den 

helhetsbedömning som måste göras är det inte tillräckligt att någon endast utför arbete åt någon 

annan. Högsta domstolen har framhävt att en helhetsbedömning av samtliga omständigheter görs i 

varje enskilt fall.111 Arbetsdomstolen har framhävt att tyngdpunkten inte ligger på vad en arbetstagare 

och arbetsgivare har avtalat om, utan hänsyn ska istället tas till den faktiska innebörden i 

avtalsvillkoren och hur de aktuella förhållandena ser ut mellan parterna.112  

Det framgår av 1 § MBL att en arbetsgivare är den för vars räkning ovanstående arbete utförs. 

Rättspraxis har även framhävt att en arbetsgivare är en fysisk eller juridisk person som har ingått i ett 

avtal med en annan person. Detta avtal syftar till att någon ska utföra arbete åt den fysiska eller 

juridiska personen samt att arbetet ska ske under anställningsförhållanden.113 

2.5 Gränsdragning mellan företagsspecifik information och individens kunskap 
När det gäller företagshemligheter är det av betydelse att undersöka om informationen i fråga är att 

anses som företagsspecifik eller den anställdes egen kunskap och erfarenhet.114 Det framgår av flera 

begrepp i lagstiftningen, främst uppgift eller information som i flera fall har samma innebörd som 

kunskap. Det är av betydelse att skilja på kunnande och kunskap, eftersom dessa begrepp inte alltid 

har samma innebörd.115 Christina Helgesson anser att information lätt kan överföras till andra, 

däremot är kunskap individbunden och därmed mycket svårare att överföra.116 FHL:s 

intresseavvägning är av betydelse gällande företagshemligheter. Detta främst eftersom den syftar till 

att skapa en balans mellan företagets intresse av att skydda sina hemligheter samt den anställdes 

intresse av att byta anställning och därmed kunna försörja sig.117 Intresseavvägningen är även av 

betydelse för att förhindra att fel information skyddas samt undvika att inlåsningseffekter uppstår.118 

Det är av vikt att notera att en före detta anställds personliga skicklighet, kunskaper och erfarenhet 

faller utanför ovanstående definition av en företagshemlighet. Anledning till detta är att den före detta 

anställde ska kunna utnyttja sin skicklighet, yrkeserfarenhet samt sina yrkeskunskaper utan att 

begränsas av skyddet för företagshemligheter.119  

Den aktuella intresseavvägningen mellan den anställdes rätt att utnyttja sin kunskap från sin 

anställning och företagets rätt att erhålla ett skydd för sina hemligheter är svår att uttrycka i klara 

termer. Intresseavvägningen kan förtydligas med vissa exempel.120 Problematiken uppstår främst i fall 

där före detta anställda anklagas för att börja konkurrera med arbetsgivaren. Det handlar främst om 

en situation där en före detta arbetstagare blir anställd hos en konkurrent eller själv startar en 

                                                           
 

111 Adlercreutz, Axel & Mulder, Johann Bernard, Svensk arbetsrätt, s. 41. 
112 Se AD 1990 nr 116. 
113 AD 1984 nr 141. 
114 Prop. 1987/88:155, Om skydd för företagshemligheter, s. 35. 
115 SOU 1983:52, Företagshemligheter - betänkande av utredningen om skydd för företagshemligheter, s. 371. 
116 Helgesson, Recension Claes Sandberg (red.): Kunskapsföretaget i ett rättsligt perspektiv, JT 1995/96 nr 2 s. 
512. 
117 Wainikka, Företagshemligheter – en introduktion, s. 18 f. 
118 AD 1984 nr 20 och AD 1992 nr 9. 
119 SOU 1983:52, Företagshemligheter - betänkande av utredningen om skydd för företagshemligheter, s. 373. 
120 Ibid. 
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konkurrerande verksamhet. I dessa situationer anser den tidigare arbetsgivaren att den före detta 

anställde har tagit med sig företagshemligheter och vidare utnyttjat dem i den nya anställningen. Den 

tidigare anställde anser ofta i dessa fall att företagshemligheter inte har utnyttjats eller offentliggjorts 

till andra.121 Ett tekniskt agerande som uppnås på grund av utfärdade instruktioner och som kan utföras 

av varje anställd, kan medföra att resultatet anses som en företagshemlighet. Däremot om resultatet 

istället är beroende av den anställdes skicklighet, kunskap och erfarenhet är instruktionerna inte att 

anses som en företagshemlighet. Personlig skicklighet, erfarenhet och kunskap ska, som en 

grundläggande princip inte anses som en företagshemlighet.122  

Det framgår av förarbetena till FHL att om det uppstår osäkerhet vid avgörandet av vilken typ av 

information det handlar om, ska informationen anses som individens kunskap och erfarenhet. Om 

informationen istället, vid tvekan skulle anses tillhöra företaget, kan det medföra att arbetsmarknaden 

påverkas negativt eftersom rörligheten skulle försämras.123 Detta grundar sig i Arbetsdomstolens 

praxis. Arbetsdomstolen har även tagit upp flera fall där informationen anses tillhöra företaget. Ett fall 

handlade om två före detta anställda som startat en egen konkurrerande verksamhet. De anställda 

ansåg att kundlistor som de tagit med sig till den nya verksamheten inte ansågs tillhöra företaget. De 

anställda framhävde att de har varit ansvariga för att ta fram informationen och därmed tillhörde den 

aktuella informationen arbetstagarna och inte företaget. Arbetsdomstolen ansåg däremot att de 

anställda var ansvariga att skapa denna information efter arbetsgivarens instruktioner och därmed 

bedömdes informationen ägas av företaget. I detta fall fanns det även ett avtal som tydligt angav att 

informationen som utformades tillhörde företaget.124  

2.6 Sammanfattning 
Detta kapitel har definierat begreppet företagshemlighet samt framhävt rekvisiten som måste vara 

uppfyllda för att FHL ska kunna tillämpas. Rekvisiten har tydliggjorts mot bakgrund av EU-

kommissionens förslag och detta visar sammantaget att svensk rätt ligger i linje med EU-rätten. Både 

Arbetsdomstolens och Högsta domstolens praxis har förtydligat tillämpningen av dessa rekvisit. En 

central del av kapitlet har varit information och vikten av att den hålls hemlig. Rekvisitet information 

har varit av betydelse, eftersom det är av vikt att skilja på företagsspecifik information samt individens 

kunskap. Begreppet know-how har framhävts i syfte att klargöra att know-how inte är detsamma som 

en företagshemlighet. Kapitlet har även belyst behöriga och obehöriga angrepp på en 

företagshemlighet samt vikten att skilja på dessa. Ovanstående är av betydelse för arbetsgivarens 

skydd, eftersom det är av vikt att förtydliga vad som skyddas. 

3. Skadeståndsansvar vid angrepp på företagshemligheter 
Tidigare avsnitt har förtydligat begreppet företagshemlighet och dess rekvisit. Ovanstående har 

tydliggjort vad som skyddas av FHL. Obehöriga angrepp på företagshemligheter medför konsekvenser 

för arbetstagaren som angripit företagshemligheten. Arbetsgivarens skydd mot ett olovligt utnyttjande 

eller offentliggörande av en företagshemlighet är sanktionerna som kan utdömas. Sanktionen som 

kunde komma ifråga vid obehöriga angrepp av en företagshemlighet var tidigare ett straffansvar enligt 

                                                           
 

121 Wainikka, Företagshemligheter – en introduktion, s. 19. 
122 SOU 1966:71, Otillbörlig konkurrens – betänkande av utredningen om illojal konkurrens, s. 140 f. 
123 Prop. 1987/88:155, Om skydd för företagshemligheter, s. 35. 
124 AD 2003 nr 61. 
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IKL. Detta straffansvar har idag blivit ersatt med sanktionen skadestånd enligt FHL. Detta avsnitt 

kommer att undersöka arbetstagarens och arbetsgivarens skadeståndsansvar för att tydliggöra 

arbetsgivarens skydd gällande företagshemligheter. 

3.1 Definition och innebörd 
När FHL tillkom var det av betydelse att se över sanktionerna vid obehöriga angrepp på 

företagshemligheter.125 På grund av FHL finns det en fullständig reglering gällande 

skadeståndsansvaret till följd av att företagshemligheter utnyttjas eller offentliggörs i strid mot 

gällande tystnadsplikt och anställningsavtal.126 SkL är generellt tillämplig och utgör ett komplement till 

FHL i syfte att tydliggöra skadeståndsrättsliga frågor som inte regleras i FHL. Reglerna i FHL anses som 

specialbestämmelser som tillämpas inom ramen för lagens tillämpningsområde istället för de allmänna 

bestämmelserna i SkL.127 Detta innebär att FHL alltid ska tillämpas, eftersom lagen innehåller en 

uttömmande reglering gällande skadestånd.128 

Om en arbetstagare obehörigen utnyttjar eller offentliggör en företagshemlighet som den anställde 

tagit del av under anställningen i syfte att skada arbetsgivaren, kan arbetstagaren bli 

skadeståndsskyldig enligt 7 § FHL.129 Innan FHL:s tillkomst fanns det bestämmelser som reglerade 

straffansvar om en före detta arbetstagare utnyttjade eller offentliggjorde arbetsgivarens 

företagshemligheter. Straffansvaret avskaffades för att undvika straffpåföljder för avtalsbrott, 

eftersom det finns andra lämpliga sanktionsformer, exempelvis skadestånd som kan upprätthålla 

respekten gällande avtalsförpliktelser.130 

Det främsta syftet med lagrådsremissens förslag är att återinföra det straffrättsliga ansvaret enligt 

IKL.131 Om en arbetstagare olovligen utnyttjar eller offentliggör en företagshemlighet, som 

arbetstagaren fått ta del av under anställningen kan det föranleda straffansvar. Förslaget syftar till att 

återinföra straffansvar, eftersom det finns flera gärningar som bör föranleda straffansvar, däremot 

faller dessa gärningar inte in under någon straffbestämmelse i FHL. Lagrådsremissens främsta 

utgångspunkt är att de mest förkastliga beteendena ska föranleda straffansvar.132  

En väsentlig del av EU-kommissionens förslag är de civilrättsliga sanktionerna.133 EU-kommissionen 

framhäver att samtliga åtgärder, förfaranden och rättsmedel ska vara rättvisa, skäliga, ändamålsenliga 

och avskräckande samt inte medföra oskäliga tidsfrister.134 Regeringen anser att EU-kommissionens 

förslag medför flera ändringar i FHL. Det är av betydelse att svensk rätt är i linje med EU-rätten. En av 

                                                           
 

125 Prop. 1987/88:155, Om skydd för företagshemligheter, s. 10. 
126 Lagutskottets betänkande, 1988/89:LU30, Skydd för företagshemligheter, s. 39. 
127 Fahlbeck, Lagen om skydd för företagshemligheter – en kommentar och rättsöversikter, s. 238. 
128 A a, s. 252. 
129 Lagrådsremiss, Ett bättre skydd för företagshemligheter, s. 31. 
130 Prop. 1987/88:155, Om skydd för företagshemligheter, s. 18. 
131 Se avsnitt 2.1 FHL:s tillkomst. 
132 Lagrådsremiss, Ett bättre skydd för företagshemligheter, s. 18 och 24 f. 
133 KOM(2013) 813 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om att skydda know-how och 
företagsinformation (företagshemligheter) som inte har röjts från att olagligen anskaffas, utnyttjas och röjas, 
kapitel III. 
134 A a, art 5 (2). 
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de större ändringarna som EU-förslaget kräver, är att de civilrättsliga sanktionerna samt FHL:s rättsliga 

utformning kommer att behöva ändras.135 

Det framgår av Ericsson-fallet att Svea Hovrätt ställer sig bakom EU-kommissionens förslag i syfte att 

återinföra straffrättsliga påföljder vid obehöriga angrepp på företagshemligheter. Det aktuella fallet 

handlade om en arbetstagare vid telekombolaget Ericsson som hade offentliggjort företags- och 

säkerhetsklassade handlingar till en utomstående. Den utomstående personen dömdes för grovt 

spioneri eftersom personen i fråga lämnade vidare informationen till en utländsk underrättelsetjänst. 

Svea Hovrätt ansåg att den aktuella arbetstagarens agerande inte kunde föranleda straffansvar. 

Hovrätten framhävde att arbetstagaren hade fått ta del av företagshemligheterna under sin anställning 

för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Arbetstagaren hade därmed inte obehörigen utnyttjat eller 

offentliggjort företagshemligheterna.136 Ovanstående visar att civilrättsliga sanktioner inte alltid är att 

anses som effektiva sanktioner i syfte att förhindra att arbetstagaren utnyttjar eller offentliggör 

arbetsgivarens företagshemligheter.137 

Lagrådet anser att regeringens förslag gällande skyddet för företagshemligheter har flera brister. Detta 

främst eftersom förslaget inte innehåller starka skäl som visar ett behov av en omfattande 

nykriminalisering som förslaget innebär. Lagrådet framhäver att regeringens förslag inte har tydliggjort 

hur nykriminaliseringen ställer sig till arbetstagarens yttrandefrihet. På grund av detta anser lagrådet 

att regeringen bör undersöka om någon ytterligare begränsning gällande straffansvarets 

tillämpningsområde bör ske.138 Niklas Selberg har i en artikel framhävt att EU-kommissionen anser att 

samtliga rättsmedel och sanktioner som uppstår till följd av ett obehörigt angrepp på 

företagshemligheter ska bli gemensamma inom EU. Kommissionens förslag utgår främst från 

företagens perspektiv, men behandlar även arbetstagarnas rättsliga ställning. Selberg framhäver att 

EU-kommissionens förslag inte syftar till att förhindra så kallad whistleblowing.139 Begreppet 

whistleblowing innebär att en arbetstagare framhäver händelser som sker internt och externt i 

verksamheten. I begreppet ingår även möjligheten för arbetstagaren att utöva sin kritikrätt.140  

En förutsättning för att skadeståndsskyldighet ska uppkomma är att arbetstagaren har agerat oaktsamt 

eller haft uppsåt att offentliggöra företagshemligheten. Detta innebär att även ringa former av 

oaktsamhet omfattas av skadeståndsansvaret enligt 7 § FHL.141 Den andra förutsättningen för att 

skadeståndsansvar ska uppkomma innebär att arbetstagaren är medveten om eller borde ha insett att 

angreppet på företagshemligheten är ett olagligt och svekfullt förfarande.142  

Utgångspunkten gällande skadeståndsansvar är att ett olovligt utnyttjande eller offentliggörande av 

företagshemligheter är att anses som ett grovt handlande och därmed alltid förorsakar 

skadeståndsansvar. Detta eftersom en arbetstagare som är oaktsam med arbetsgivarens 

                                                           
 

135 Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM42, Direktiv om företagshemligheter 
(Justitiedepartementet), s. 3 f. 
136 Svea Hovrätts dom, mål nr B 5221-03. 
137 Lagrådsremiss, Ett bättre skydd för företagshemligheter, s. 18. 
138 Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter, 
utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-01-08, s. 4. 
139 Selberg, Niklas, Kommissionen föreslår EU-regler om företagshemligheter, EU & arbetsrätt nr 4. 
140 Fransson, Susanne, Yttrandefrihet och whistleblowing - Om gränserna för anställdas kritikrätt, s. 30. 
141 Lagrådsremiss, Ett bättre skydd för företagshemligheter, s. 31 f. 
142 Prop. 1987/88:155, Om skydd för företagshemligheter, s. 47 f. 
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företagshemligheter medför skada i arbetsgivarens verksamhet och begränsar företagets möjligheter 

att fortsätta bedriva verksamhet av hög kvalité. Arbetstagaren missbrukar även förtroendet som 

arbetsgivaren har etablerat med arbetstagaren.143 Skadeståndsansvaret som föreligger enligt 7 § FHL 

minskar nödvändigheten av konkurrens- och sekretessklausuler i anställningsavtal.144 Ett minskat 

behov av dessa klausuler leder till ett tydligare skydd för företagshemligheter, vilket underlättar för 

mindre företag.145  

FHL grundar sig på föreställningen att det aldrig ska vara ekonomiskt gynnsamt för en arbetstagare att 

utnyttja eller offentliggöra en arbetsgivares företagshemligheter. På grund av detta syftar 

skadeståndet till att ge arbetsgivaren full ekonomisk kompensation samt mer därtill för att framhäva 

konsekvenserna av att angripa på en arbetsgivares företagshemligheter.146 När det gäller 

skadeståndets storlek, ska hänsyn tas till omfattningen av skadan som arbetsgivaren har drabbats av 

samt andra omständigheter som inte är av ekonomisk betydelse.147 Graden av vållande är av väsentlig 

betydelse för skadeståndets storlek. Detta innebär att ett uppsåtligt angrepp av företagshemligheter 

orsakar en arbetsgivare en större skada och därmed föranleder ett större skadeståndsbelopp.148 

Problematiken som uppstår är att det är svårt för arbetsgivaren att bevisa att verksamheten har tagit 

skada av det olovliga utnyttjandet av företagshemligheten samt omfattningen på skadan.149  

Michaël Koch anser att det är nästan omöjligt för arbetsgivaren att beräkna vilket resultat 

verksamheten hade haft om angreppet på företagshemligheten inte hade skett.150 En arbetstagare kan 

anse att kunskapen och erfarenheten som arbetstagaren har utvecklat under anställningens gång 

motsvarar information som är att bedöma som en företagshemlighet.151 Det är av vikt att notera att 

information som syftar till att bevisa en brottslig verksamhet inte är att anses som en skada, vilket 

medför att arbetstagaren inte kan bli skadeståndsskyldig enligt FHL.152 

3.2 Arbetstagarens skadeståndsansvar under anställningen 
Arbetstagarens skadeståndsansvar framgår av 7 § FHL och bestämmelsen framhäver att arbetstagaren 

måste ha fått tillgång till informationen för att ett skadeståndsansvar ska uppkomma.153 Flera rekvisit 

måste vara uppfyllda för att 7 § FHL ska bli tillämplig. Ett rekvisit innebär att den aktuella arbetstagaren 

insåg eller borde ha insett att informationen var att anses som en företagshemlighet. I flera fall handlar 

det om att arbetsgivaren måste vara tydlig mot arbetstagaren, att informationen utgör en 

företagshemlighet i verksamheten.154 Ett anställningsförhållande är att anses som ett avtal. Ett avtal 

                                                           
 

143 Lagrådsremiss, Ett bättre skydd för företagshemligheter, s. 31 f. 
144 Se avsnitt 6.3 Hur påverkar konkurrensklausuler arbetsgivarens skydd och avsnitt 6.4 Sekretessklausuler och 
dess innebörd. 
145 Lagrådsremiss, Ett bättre skydd för företagshemligheter, s. 31 f. 
146 Fahlbeck, Lagen om skydd för företagshemligheter – en kommentar och rättsöversikter, s. 26. 
147 Lagutskottets betänkande, 1988/89:LU30, Skydd för företagshemligheter, s. 48. 
148 Prop. 1987/88:155, Om skydd för företagshemligheter, s. 50. 
149 Lagutskottets betänkande, 1988/89:LU30, Skydd för företagshemligheter, s. 48. 
150 Koch, Tio år med lagen om företagshemligheter. I: Festskrift till Hans Stark, s. 159. 
151 Fahlbeck, Lagen om skydd för företagshemligheter – en kommentar och rättsöversikter, s. 26. 
152 Töllborg, D, Företagshemligheter, konkurrensklausuler och yttrandefrihet: kommentar m.m till lagen 1990 
om skydd för företagshemligheter, SvJT 1993 s. 584. 
153 Fahlbeck, Lagen om skydd för företagshemligheter – en kommentar och rättsöversikter, s. 361. 
154 Wainikka, Företagshemligheter – en introduktion, s. 50. 
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som inte hålls har, sedan länge gett upphov till skadestånd. Departementschefen anser att skadestånd 

samt avskedande eller uppsägning är en passande sanktion för de fall som 7 § FHL reglerar.155 

Rekvisitet på utnyttjande anses som uppfyllt om arbetstagaren använder informationen i ett 

kommersiellt syfte. Det är därmed inte tillräckligt att arbetstagaren tar med sig informationen från 

arbetsplatsen för att det ska anses som ett obehörigt utnyttjande.156 Det krävs att arbetstagaren 

uppsåtligen eller med oaktsamhet skadar arbetsgivaren genom att offentliggöra en företagshemlighet 

som arbetsgivaren delat med sig av i förtroende.157 Arbetstagaren måste ha valt att inte följa 

arbetsgivarens tydliga riktlinjer eller annat skydd gällande företagshemligheter för att kravet på uppsåt 

ska anses vara uppfyllt. Det krävs även att arbetstagaren har förståelse för att informationen är att 

anses som en företagshemlighet. När det gäller rekvisitet på oaktsamhet, handlar det om att 

arbetstagaren skadar arbetsgivaren genom att inte hantera informationen på ett korrekt sätt, till 

exempel att arbetstagaren är vårdslös med hanteringen av dokument som innehåller 

företagshemligheter.158 

Majoriteten av obehöriga angrepp på företagshemligheter anses föranleda straffansvar enligt FHL. 

Dessa angrepp är även straffbara enligt BrB, däremot har FHL företräde framför BrB vid avgörandet 

om de obehöriga angreppen är att anses som straffbara.159 Det finns en risk att en arbetstagare, av 

misstag får ta del av företagshemligheter och att informationen inte är nödvändig för att arbetstagaren 

ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter. I detta fall omfattas inte företagshemligheten av 

lojalitetsförhållandet som gäller mellan en arbetstagare och arbetsgivare under anställningen.160 BrB 

föreskriver flera bestämmelser om straffansvar som uppkommer om en arbetstagare utnyttjar eller 

offentliggör företagshemligheter som arbetstagaren fått ta del av under sin anställning. Ovanstående 

gäller främst brotten trolöshet mot huvudman enligt 10 kap 5 § BrB, olovligt brukande enligt 10 kap 7 

§ BrB, utpressning enligt 9 kap 4 § BrB samt tagande av muta enligt 10 kap 5 a § BrB. Lagrådsremissen 

visar att det är problematiskt att avgöra om ett angrepp på företagshemligheter föranleder 

straffansvar. I flera fall är det inte straffbart för en arbetstagare att utnyttja eller offentliggöra 

företagshemligheter.161 

Ett fall från Arbetsdomstolen berör tre anställda vid ett företag som bedrev personaluthyrning. 

Arbetstagarna sa upp sig från sina anställningar för att kunna starta en egen, konkurrerande 

verksamhet. Under uppsägningstiden fick arbetsgivaren reda på detta och bad dem omedelbart lämna 

arbetsplatsen. Uppsägningstiden fortgick trots att de före detta anställda inte längre befann sig på 

arbetsplatsen. Trots detta började arbetstagarna att starta en konkurrerande verksamhet, vilket 

fortsatte efter uppsägningstidens slut. De före detta anställda utnyttjade bland annat den tidigare 

arbetsgivarens kund- och personalregister som de tagit med sig från arbetsplatsen. Arbetsdomstolen 

ansåg att registret var att anses som företagshemligheter enligt FHL. Domstolen framhävde att den 

aktuella informationen hade ett kommersiellt värde, eftersom registret innehöll uppgifter om 

                                                           
 

155 Källenfors, Skyddet för företagshemligheter – det nya rättsläget, s. 18. 
156 Fahlbeck, Lagen om skydd för företagshemligheter – en kommentar och rättsöversikter, s. 361. 
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161 Lagrådsremiss, Ett bättre skydd för företagshemligheter, s. 19. 
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arbetstagarnas kvalifikationer. Enligt Arbetsdomstolens mening hade de före detta arbetstagarna 

utnyttjat företagshemligheter i den konkurrerande verksamheten och därmed hade de ådragit sig 

skadeståndsansvar på grund av sitt handlande.162  

3.3 Arbetstagarens skadeståndsansvar efter anställningen 
Om en arbetstagare uppsåtligen eller av oaktsamhet utnyttjar eller offentliggör en företagshemlighet 

som arbetstagare har fått ta del av under anställningen, är arbetstagaren skyldig att ersätta 

arbetsgivaren för den skada som har uppkommit. Detta framgår av 7 § 1 st FHL. Det krävs däremot att 

arbetstagaren insåg eller borde ha insett att informationen inte fick offentliggöras. När anställningen 

har upphört, tillämpas 7 § 1 st FHL endast om det föreligger synnerliga skäl.163 Om en arbetstagare 

bryter mot reglerna i ett anställningsavtal och orsakar arbetsgivaren skada, ska bestämmelserna i SkL 

tillämpas. Om avtalsbestämmelser saknas, ska 7 § 2 st FHL gällande synnerliga skäl tillämpas.164 I 

förarbetena till FHL framgår det att när anställningen har upphört, har arbetstagaren rätt att utnyttja 

all kunskap och erfarenhet som arbetstagaren har införskaffat under anställningen.165 En anledning till 

detta är för att upprätthålla en fri och effektiv konkurrens.166 

Synnerliga skäl handlar om fall där en arbetstagare på ett stötande sätt grovt har missbrukat 

förtroendet som följer av anställningsavtalet.167 Om en arbetstagare utnyttjar eller offentliggör en 

företagshemlighet på ett utmanande eller klandervärt sätt, anses synnerliga skäl föreligga.168 

Utgångspunkten är att synnerliga skäl föreligger om en arbetstagare endast har tackat ja till en 

anställning hos en arbetsgivare för att anskaffa företagshemligheter. Detta gäller även fall där 

arbetstagaren, under sin anställning har gjort förberedelser i syfte att överföra hemlig information till 

en konkurrerande verksamhet.169  

Det krävs även att utnyttjandet eller offentliggörandet av en företagshemlighet påverkar den tidigare 

arbetsgivarens konkurrensförmåga. Arbetsdomstolen har framhävt att en arbetstagare kan bli 

skadeståndsskyldig för den skada som arbetsgivaren har lidit på grund av utnyttjandet eller 

offentliggörandet. I ett fall hade arbetstagaren haft tillgång till en alfabetisk ordnad kundlista. Detta 

gjorde det möjligt för arbetstagaren, efter anställningens upphörande att planmässigt kontakta dessa 

kunder. Arbetsdomstolen ansåg att detta starkt påverkat arbetsgivarens konkurrensförmåga och 

därmed förelåg skadeståndsskyldighet för arbetstagaren.170 En annan faktor att ta hänsyn till, i 

kombination med andra omständigheter som kan föranleda att det anses föreligga synnerliga skäl är 

om den före detta arbetstagaren har intagit en särskild förtroendeställning hos arbetsgivaren.171 

Vid en bedömning om synnerliga skäl föreligger är det av betydelse att ta hänsyn till skadans storlek. 

Om arbetstagaren utnyttjar eller offentliggör en företagshemlighet som endast i liten utsträckning 

                                                           
 

162 AD 1998 nr 80. 
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påverkar den före detta arbetsgivarens konkurrensförmåga, anses synnerliga skäl inte föreligga.172 Vid 

en bedömning av skadans storlek och därmed skadeståndets storlek ska hänsyn tas till alla relevanta 

omständigheter i varje enskilt fall.173 Det är även av vikt att beakta den rådande uppfattningen på 

arbetsmarknaden samt hur den gestaltar sig i kollektivavtal.174 Detta skapar en ändamålsenlig 

flexibilitet.175 I fall där en arbetstagare själv har skapat en företagshemlighet under sin tidigare 

anställning, har arbetstagaren rätt att utnyttja all sin kunskap och erfarenhet på arbetsmarknaden.176  

Bestämmelsen i 7 § FHL är dispositiv och därmed kan parterna avtala om en skälig tystnadsplikt som 

är mer omfattande än vad som framgår av lagen. Förutsättningarna gällande skadeståndsansvar är 

idag samma oavsett om förfarandet är uppsåtligt eller oaktsamt. Regeringen framhäver att det inte 

finns skäl att ändra dessa förutsättningar. Det föreslagna straffansvaret har en tidsgräns på två år, 

eftersom ett obegränsat straffansvar anses både som onödigt samt oskäligt. På grund av detta bör det 

finnas en tidsgräns gällande skadeståndsskyldighet. Tidsgränsen gällande skadeståndsskyldighet bör 

även vara två år, eftersom det överensstämmer med den längsta bindningstiden för konkurrens-

klausuler. Tidsgränsen gäller både vid uppsåtliga och oaktsamma handlingar. Ovanstående visar att 

skadeståndsansvaret gällande skyddet för företagshemligheter bör utvidgas och omfatta en större 

personkrets. Detta medför att skadeståndsansvaret begränsas på grund av tidsgränsen på två år.177 

3.4 Arbetsgivarens principalansvar enligt skadeståndslagen 
Det framgår av 3 kap 1 § SkL att arbetsgivaren har ett så kallat principalansvar. Principalansvaret 

innebär att en arbetsgivare ska ersätta skada som arbetstagaren vållar i tjänsten.178 Enligt Folke 

Schmidt finns det en gammal regel som anger att arbetsgivaren är ansvarig för samtliga arbetstagares 

agerande. Schmidt framhäver att om en arbetstagare orsakar en skada i tjänsten genom fel eller 

försummelse, är arbetsgivaren ansvarig för arbetstagarens agerande.179 Skadan som ska ersättas 

omfattar personskada, sakskada och ren förmögenhetsskada samt skada som uppstår på grund av 

kränkning, fel eller försummelse i tjänsten. Detta innebär att principalansvaret endast omfattar dessa 

skador som regleras i 3 kap 1 § SkL.180 En förutsättning för att arbetsgivarens principalansvar ska kunna 

tillämpas är att arbetstagarens vållande har skett i tjänsten.181  

Det framgår av praxis att bestämmelsen i 3 kap 1 § SkL gällande arbetsgivarens skadeståndsansvar kan 

tillämpas analogt.182 På grund av bestämmelsen i 3 kap 1 § SkL infördes en generell princip gällande 

arbetsgivarens ansvar för arbetstagarens vållande i tjänsten.183 Arbetsgivarens principalansvar är ett 
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sätt att fastställa kostnaden för de skador som uppstår på grund av arbetstagarens oaktsamhet.184 Det 

är av vikt att ta hänsyn till att principalansvaret inte omfattar ren förmögenhetsskada, om skadan inte 

uppstod på grund av vållande genom brott.185 

Enligt 5 § FHL föranleder den som begått företagsspioneri eller olovlig befattning med en 

företagshemlighet skadeståndsskyldighet. I 6 § FHL regleras skadeståndsansvar för den som befinner 

sig i en affärsförbindelse med arbetsgivaren.186 Regeln i 6 § FHL är endast tillämplig på kommersiella 

förhållanden.187 Detta innebär att arbetsgivaren kan bli skadeståndsskyldig enligt 6 § FHL. En 

arbetsgivares skadeståndsskyldighet grundar sig, i dessa fall på allmänna principer om principalansvar 

i avtalsförhållanden.188 Av 3 § FHL framgår det att skadeståndsskyldighet uppkommer om en 

arbetstagare gör sig skyldig till företagsspioneri i tjänsten. Enligt 4 § FHL uppkommer 

skadeståndsskyldighet om en arbetstagare har en olovlig befattning med en företagshemlighet. Detta 

innebär att företagsspioneri måste ha inträffat för att en olovlig befattning med en företagshemlighet 

ska kunna inträffa.189 Det framgår av 3 kap 1 § SkL att företagsspioneri och olovlig befattning med 

företagshemlighet är sanktionerade med straff. På grund av detta blir SkL direkt tillämplig.190 

3.5 Nya arbetsgivarens skadeståndsansvar enligt FHL 
En arbetstagare som utnyttjar eller offentliggör en företagshemlighet som arbetstagaren inser eller 

borde ha insett har blivit angripen enligt FHL, medför ett skadeståndsansvar. Detta framgår av 8 § FHL. 

Bestämmelsen innebär även att ett skadeståndsansvar föreligger om en företagshemlighet utnyttjas 

eller offentliggörs i strid mot Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL.191 Regeln i 8 § FHL 

reglerar ansvar för samtliga och innehåller även en legal tystnadsplikt. Regeln är tvingande och syftar 

till att främja sund och lojal konkurrens. En förutsättning för att bestämmelsen ska kunna tillämpas är 

att arbetstagaren är medveten om att företagshemligheten tidigare har angripits enligt FHL eller i strid 

mot OSL. Detta utöver de allmänna rekvisiten för ansvar.192 Arbetsdomstolen har även framhävt att 

den nya arbetsgivarens agerande måste ske i ond tro för att 8 § FHL ska bli tillämplig och därmed för 

att ett skadeståndsansvar ska uppkomma.193  

Syftet med regeln i 8 § FHL är att göra det möjligt att rikta en talan om skadestånd mot både den som 

först angriper företagshemligheten samt mot den som utnyttjar och offentliggör företagshemligheten. 

Arbetsdomstolen har tillämpat bestämmelsen i 8 § FHL för att kunna utdöma skadeståndsansvar från 

en ny arbetsgivare.194 Bestämmelsen i 8 § FHL är av väsentlig betydelse för företag i fall där 

företagshemligheter utnyttjas eller offentliggörs. Detta eftersom en talan om skadestånd som är riktad 

mot en före detta arbetstagare möjligtvis kan vinnas, men det kan bli problematiskt för personen i 
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fråga att faktiskt betala skadeståndet. På grund av detta finns regeln i 8 § FHL, eftersom bestämmelsen 

möjliggör att den nya arbetsgivaren kan bli solidariskt betalningsansvarig.195 

Bestämmelsen i 8 § FHL har, som ovan nämnt tillämpats i flera fall för att kunna utdöma 

skadeståndsansvar för en ny arbetsgivare.196 Arbetsdomstolen har framhävt i factoringmålet vikten av 

möjligheterna att kunna utdöma skadeståndsansvar för en ny arbetsgivare. Rättsfallet handlande om 

en arbetstagare vid ett factoringbolag som sa upp sin anställning hos bolaget och gick över till en av 

bolagets konkurrenter. Arbetstagaren hade senare utnyttjat företagshemligheter som vederbörande 

tagit del av under anställningen i syfte att rekrytera kunder till sin nya arbetsgivare. En del av 

arbetstagarens arbetsuppgifter hos den nya arbetsgivaren var att ansvara för den löpande 

verksamheten. På grund av detta hade arbetstagaren en omfattande frihet att skapa olika metoder för 

att rekrytera kunder. Arbetsdomstolen ansåg att den tidigare arbetstagaren insåg eller borde ha insett 

att den före detta arbetsgivarens företagshemligheter hade utnyttjats samt angripits i strid mot 8 § 

FHL.197 

Enligt Arbetsdomstolen var det tydligt att arbetstagaren hade utnyttjat den tidigare arbetsgivarens 

företagshemligheter i syfte att rekrytera kunder till den nya arbetsgivarens verksamhet. 

Arbetsdomstolen framhävde att den nya arbetsgivaren var ansvarig för arbetstagarens handlande, 

eftersom omständigheter som bevisar motsatsen inte hade framkommit. På grund av ovanstående 

ansåg Arbetsdomstolen att den nya arbetsgivaren skulle ersätta factoringbolaget för den skada som 

uppkommit genom arbetstagarens agerande. Detta visar att den nya arbetsgivaren blev solidariskt 

betalningsansvarig för arbetstagarens handlande i strid mot 8 § FHL.198 

Arbetsdomstolen har framhävt möjligheten för en analog tillämpning av principalansvaret i 3 kap 1 § 

SkL. I förarbetena framgår det att bestämmelsen kan tillämpas analogt endast i fall som berör ren 

förmögenhetsskada som har vållats genom ett oaktsamt handlande samt som enligt lag föranleder 

skadeståndsansvar.199 Det finns även stöd i rättspraxis att bestämmelsen i 8 § FHL kan tillämpas 

analogt.200 Arbetsdomstolen ansåg att det fanns starka skäl för att en arbetsgivare skulle bli 

skadeståndsskyldig om en arbetstagare utnyttjar eller offentliggör företagshemligheter i tjänsten i strid 

mot 8 § FHL. Enligt Arbetsdomstolen gäller detta om utnyttjandet eller offentliggörandet leder till att 

den nya arbetsgivaren kan dra nytta av företagshemligheterna.201  

Fahlbeck framhäver vidare att Arbetsdomstolens bedömning till stor del grundade sig i arbetstagarens 

handlande och beslutsrätt. Arbetsdomstolen ansåg, efter en helhetsbedömning av samtliga 

omständigheter att den nya arbetsgivaren ska hållas ansvarig för arbetstagarens handlande. Några 

omständigheter som bevisar motsatsen har, enligt Arbetsdomstolen inte framkommit. Advokaten 

Henric Diefte delar inte Arbetsdomstolens bedömning och anser att domen ger upphov till en ny 

lagtolkning som innebär att den nya arbetsgivaren kan hållas ansvarig för arbetstagarens handlande.202  
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Mutor är av intresse när det gäller den nya arbetsgivarens skadeståndsansvar. Bestämmelserna i BrB 

gällande mutor syftar till att tillgodose arbetsgivarens behov av skydd mot illojala arbetstagare som 

innehar en särskild förtroendeställning i verksamheten.203 Enligt 10 kap 5 a § BrB kan en arbetstagare 

som godtar ett löfte eller begär en olämplig förmån för att utföra anställningen, dömas för tagande av 

muta. Straffet för brottet är böter eller fängelse i högst två år. Bestämmelsen visar att arbetstagaren 

har ett personligt straffrättsligt ansvar gällande mutor. Det framgår av 5 a § 2-3 st BrB att arbetsgivaren 

inte är straffrättsligt ansvarig för en arbetstagare som har mottagit mutor i syfte att främja 

arbetsgivaren. Om arbetsgivaren inte har förhindrat brottslighet, kan arbetsgivaren åläggas en 

företagsbot enligt 36 kap 7 § BrB. Detta innebär att arbetsgivaren bör ha rutiner och kontroller i syfte 

att förhindra att mutor förekommer. Om mutor skulle förekomma, trots arbetsgivarens rutiner och 

kontroller föranleder detta inte något straffrättsligt ansvar för arbetsgivaren enligt 36 kap 7 § BrB. 

3.6 Sammanfattning 
Ovanstående kapitel har framhävt sanktionen för obehöriga angrepp på företagshemligheter. Kapitlet 

har även betonat EU-kommissionens förslag och dess syfte att återinföra det straffrättsliga ansvaret 

enligt IKL. Arbetstagarens skadeståndsansvar har förtydligats både under och efter anställningen för 

att kunna undersöka hur ansvaret skiljer sig efter anställningens upphörande. En väsentlig skillnad är 

rekvisitet på synnerliga skäl. Detta är av betydelse för frågeställningen, eftersom arbetstagarens 

skadeståndsansvar motsvarar arbetsgivarens skydd gällande företagshemligheter. Arbetsgivarens 

principalansvar enligt 3 kap 1 § SkL har varit av betydelse, eftersom bestämmelsen framhäver att 

arbetsgivaren är ansvarig för en arbetstagares agerande om det skett i tjänsten. Det är även av vikt att 

tydliggöra den nya arbetsgivarens skadeståndsansvar enligt 8 § FHL och de rekvisit som måste vara 

uppfyllda för att bestämmelsen ska kunna tillämpas. Detta eftersom det är den nya arbetsgivaren som 

kan dra fördel av arbetstagarens företagshemligheter. 

4. Arbetstagarens lojalitetsplikt 
Tidigare kapitel har framhävt sanktionen som uppstår om en arbetstagare utnyttjar en arbetsgivares 

företagshemlighet, men vilka skyldigheter har arbetstagaren gentemot arbetsgivaren under sin 

anställning? Svaret på frågan är bland annat lojalitetsplikten som är av betydelse för arbetsgivarens 

skydd gällande företagshemligheter. Lojalitetsplikten innehåller flera skyldigheter som samtliga 

arbetstagare måste följa. Dessa skyldigheter motsvarar i sin tur arbetsgivarens rättigheter och därmed 

arbetsgivarens skydd. Ett utnyttjande eller offentliggörande av företagshemligheter skulle skada 

arbetsgivarens verksamhet. Lojalitetsplikten medför även att arbetstagaren har en förpliktelse att inte 

skada arbetsgivarens verksamhet, vilket i sin tur ger arbetsgivaren ett skydd för företagshemligheter. 

Detta avsnitt ska tydliggöra lojalitetspliktens innebörd samt dess förhållande gentemot FHL. 

4.1 Definition och innebörd 
Enligt Arbetsdomstolen finns det, under en pågående anställning en lojalitetsplikt som samtliga 

anställda måste följa.204 Lojalitetsplikten innebär att en arbetstagare inte får agera på ett sätt som 

medför skada eller försvårar för arbetsgivaren att bedriva sin verksamhet.205 EU-domstolen delar 

Arbetsdomstolens bedömning och anser att samtliga arbetstagare har en lojalitetsplikt gentemot 
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arbetsgivaren samt en skyldighet att inte skada verksamheten.206 Lojalitetsplikten beskriver även hur 

arbetstagaren och arbetsgivaren ska agera i vissa situationer när parterna fullgör sina skyldigheter.207 

Syftet med lojalitetsplikten är inte bara att skydda arbetsgivaren, utan även att skapa ett personligt 

förhållande mellan arbetstagare och arbetsgivare.208 Desto högre förtroendeställning en anställd har, 

desto högre är kraven på lojalitet.209 En del av lojalitetsplikten är tystnadsplikten som innebär att 

arbetstagarna har en skyldighet gentemot arbetsgivaren att inte offentliggöra information. Detta 

offentliggörande kan medföra skada för arbetsgivaren och dess verksamhet.210 Det är av vikt att ta 

hänsyn till att FHL innehåller inga regler gällande tystnadsplikt211 och därmed framgår tystnadsplikten 

främst i lojalitetsförhållandet mellan arbetstagaren och arbetsgivaren.212  

Lojalitetsplikten innehåller flera principer och skyldigheter som arbetstagaren ska följa.213 

Arbetstagaren har en skyldighet att upplysa arbetsgivaren om sådant som är av vikt för att 

arbetsgivaren ska kunna bevara sina intressen. Detta kallas för arbetstagarens upplysningsplikt. 

Upplysningsplikten påverkas av vilka arbetsuppgifter en arbetstagare har, men främst är det av 

betydelse att arbetstagaren informerar om brott eller andra missförhållanden som sker på 

arbetsplatsen.214 Arbetstagaren har en skyldighet att tillvarata arbetsgivarens intressen genom att 

utföra en tillfredsställande arbetsinsats, därmed ska arbetstagaren sätta arbetsgivarens intressen före 

sina egna.215 Detta för att undvika en pliktkollision av parternas intressen.216 Skyldigheten som en 

arbetstagare har, finns inte gällande arbetsgivaren. Anledningen bakom detta är att arbetstagaren 

säkrar sin inkomst och position genom att avsäga sin självständighet.217  

EU-kommissionen anser att obehöriga angrepp på företagshemligheter kan ske i form av brott mot 

skyldigheter i syfte att hemlighålla information. Detta kan leda till en tydligare reglering gällande 

oskrivna och allmänna rättsliga principer. På lång sikt skulle detta innebära att den arbetsrättsliga 

lojalitetsplikten förstärks.218 EU-domstolen har framhävt att arbetstagarens lojalitetsplikt kan innebära 

att arbetstagaren på grund av sin anställning får tillgång till information. Staten kan däremot ha ett 

legitimt intresse att hemlighålla informationen. EU-domstolen menade, efter en intresseavvägning att 

allmänintresset vägde tyngre än arbetstagarens lojalitetsplikt.219 Domstolen fann även i ett annat fall 

att det är av väsentlig betydelse att arbetstagaren vågar påtala missförhållanden på arbetsplatsen samt 

att detta är viktigt i ett demokratiskt samhälle. På grund av detta ansåg EU-domstolen att ett 

allmänintresse vägde tyngre än lojalitetsplikten.220  
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4.2 Lojalitetsplikten i förhållande till FHL 
Det är problematiskt att hitta rättsligt stöd gällande lojalitetsplikten, eftersom i Sverige finns det ingen 

lag som specifikt reglerar rättsförhållandet mellan en arbetsgivare och arbetstagare. På grund av detta 

måste härledning tas från regleringen på arbetsrättens område i form av MBL samt bestämmelser i 

BrB och tidigare lagen IKL. Dessa regler ger inte en helhetsbild över regleringen gällande 

lojalitetspliktens innebörd. På grund av detta kompletteras ovanståendelagar med andra normkällor, 

främst kollektivavtal, men även andra individuella avtal.221 Regleringen på arbetsrättens område har 

även kompletterats med rättspraxis från Arbetsdomstolen för att tydliggöra lojalitetspliktens 

innebörd.222 Utgångspunkten är att anställningsavtalet mellan en arbetsgivare och arbetstagare bygger 

på lojalitet.223  

Ovanstående lojalitetsplikt har ett starkt samband med arbetsrätten på grund av flera skäl. Ett skäl är 

att det är arbetstagarna som skapar eller har kunskap om de aktuella företagshemligheter som FHL i 

sin tur skyddar. I många fall är företagens viktigaste tillgång arbetstagarnas kunskap. Ett annat skäl är 

att arbetsrätten innehåller flera bestämmelser som reglerar arbetsgivarens och arbetstagarens 

förhållande. Det är detta förhållande som FHL angriper på. Ovanstående sker genom att FHL reglerar 

rätten att offentliggöra vad arbetsgivaren skulle vilja hålla hemligt. Ur ett arbetsrättsligt perspektiv är 

FHL ett skydd för den arbetsrättsliga regleringen gällande främst tystnadsplikten för arbetstagare.  

FHL ger dock även arbetsgivaren ett skydd mot arbetstagare genom 7 § FHL där det framgår att 

arbetstagare inte får utnyttja eller offentliggöra arbetsgivarens företagshemligheter.224 Bestämmelsen 

syftar till att främja sund och lojal konkurrens på marknaden.225 Regeln är dispositiv och kan därmed 

avtalas bort.226 Utgångspunkten gällande arbetsrätt och FHL är främst lojalitetsplikten. Den gäller för 

både arbetsgivare och arbetstagare enligt anställningsavtalet, däremot har den störst påverkan på 

arbetstagaren.227 Vid en granskning av tystnadsplikten, som en del av lojalitetsplikten framgår det att 

reglerna i anställningsavtalet överensstämmer med bestämmelserna i FHL. Tystnadsplikten gäller inte 

endast för företagshemligheter utan även när en arbetstagare agerar vårdslöst.228 

4.3 Sammanfattning 
Detta kapitel har tydliggjort arbetstagarens lojalitetsplikt och dess innebörd. Lojalitetsplikten innebär 

att arbetstagaren har en skyldighet att vara lojal mot arbetsgivaren och inte skada arbetsgivarens 

verksamhet. Desto högre förtroendeställning en arbetstagare har, desto högre är kraven på lojalitet. 

Lojalitetsplikten hindrar arbetstagaren från att utnyttja eller offentliggöra arbetsgivarens 

företagshemligheter, eftersom den bland annat innehåller en tystnadsplikt. Sammantaget medför 

lojalitetsplikten att arbetstagaren har en skyldighet att sätta arbetsgivarens intressen framför sina 

egna. Lojalitetsplikten grundar sig i regleringen på arbetsrättens område och kompletteras med 

kollektivavtal samt rättspraxis från Arbetsdomstolen. 
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5. Krav på lojalitet under anställningen 
Ovanstående kapitel har förtydligat arbetstagarens lojalitetsplikt. Detta kapitel strävar efter att 

tydliggöra hur lojalitetsplikten framställs under anställningen samt utreda om arbetsgivaren har några 

krav på arbetstagaren gällande lojalitet. Kraven som arbetsgivaren ställer på arbetstagaren motsvarar 

arbetsgivarens skydd för företagshemligheter. Ett krav är arbetstagarens konkurrensförbud, som i sin 

tur motsvarar arbetsgivarens skydd. Det är även av betydelse att ta hänsyn till arbetstagarens rätt till 

arbete, eftersom konkurrensförbudet inskränker arbetstagarens rättighet. Det är av betydelse att 

undersöka arbetsgivarens skydd under anställningen för att vidare kunna utreda om skyddet gällande 

företagshemligheter skiljer sig efter anställningens upphörande. 

5.1 Arbetstagarens tystnadsplikt 
Tystnadsplikten är, som ovan nämnt en del av lojalitetsplikten som i sin tur är en del av 

anställningsavtalet mellan en arbetstagare och en arbetsgivare.229 Tystnadsplikten kan regleras med 

hjälp av avtal och kan enligt 36 § Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på 

förmögenhetsrättens område, AvtL jämkas eller ogiltigförklaras under förutsättningen att villkoren är 

att anses som oskäliga.230 Niklas Selberg har framhävt att om EU-kommissionens förslag gällande 

företagshemligheter genomförs kommer den arbetsrättsliga tystnadsplikten att bli en del av den EU-

rättsliga regleringen. I dagsläget har detta endast reglerats på nationell nivå.231 Selberg anser, efter EU-

kommissionens öppna samråd med allmänheten att tystnadsplikten inte bör regleras på nationell nivå. 

Detta främst eftersom EU-organ har en bristfällig koppling till de arbetsrättsliga parterna.232 

Om en arbetstagare bryter mot tystnadsplikten, kan arbetstagaren dömas för brott mot 

tystnadsplikten.233 EU-kommissionens lagförslag framhäver att angrepp på företagshemligheter även 

kan leda till brott mot tystnadsplikten.234 Av praxis framgår det att offentliggörandet ska ha skett i ond 

tro samt medfört skada för att det anses vara ett brott mot tystnadsplikten. Båda kraven på skada samt 

ond tro har generell tillämplighet.235 En annan förutsättning är, enligt 7 § FHL att arbetstagaren insåg 

eller borde ha insett att informationen inte fick offentliggöras för allmänheten.236  

När det gäller tystnadsplikten finns det tre undantag. Det första undantaget avser regleringen gällande 

yttrandefrihet samt anställning.237 Begränsningarna i yttrande- och informationsfriheterna som anges 

i 2 kap 1 § Regeringsformen (1974:152), RF, får endast ske genom lag och vad som anges i 2 kap 20-21 

§§ RF. FHL skyddar företagshemligheter där syftet är att informationen ska hållas hemlig och därmed 

innebär FHL begränsningar i yttrande- och informationsfriheterna som anges i RF.238 Yttrandefriheten 

innebär en rätt att fritt meddela och yttra sina åsikter till allmänheten.239 Denna grundläggande 
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rättighet får inskränkas med stöd av lag.240 Tystnadsplikten är en sådan inskränkning, vilket medför att 

tystnadsplikten har företräde framför yttrandefriheten. Det andra undantaget framgår av 1-2 §§ FHL 

som anger viss information som kan offentliggöras utan att det anses utgöra ett brott enligt FHL. Avtal 

om tystnadsplikt som avser allvarliga missförhållanden enligt 2 § FHL skyddas inte av lagen och därmed 

saknas även rättsliga konsekvenser enligt FHL.241 Det tredje undantaget avser arbetstagarens kritikrätt 

och FHL:s inverkan på arbetstagarens möjligheter att avslöja missförhållanden i arbetsgivarens 

verksamhet.242 

5.2 Arbetstagarens rätt att framföra kritik om missförhållanden 
Utöver tystnadsplikten har arbetstagaren en kritikrätt som är ett undantag från lojalitetsplikten.243 

Kritikrätten innebär att arbetstagaren har en omfattande rätt att kritisera samt ifrågasätta 

arbetsgivarens handlande.244 EU-domstolen har framhävt att en arbetstagare har rätt att anmäla brott 

samt missförhållanden i arbetsgivarens verksamhet.245 Ett allvarligt missförhållande definieras som 

kvalificerade överträdelser av normer och föreskrifter som allmänheten kan anse som allvarliga.246 

Arbetstagarens kritikrätt ger även en rätt att offentligt kritisera förhållandena på arbetsplatsen.247  

Kritikrätten är inte lagfäst, men grundar sig i rättspraxis och har därmed blivit en del av rättsordningen. 

Kritikrätten är inte utan inskränkningar.248 En begränsning är att arbetstagaren måste vända sig till 

arbetsgivaren för att kunna framhäva missförhållanden på arbetsplatsen. Arbetsgivaren måste i sin tur 

ha ett berättigat krav som arbetstagaren visar på måste åtgärdas.249 En annan begränsning är att 

allvarliga, falska och kränkande anklagelser i syfte att skada arbetsgivaren inte omfattas av 

kritikrätten.250 Brott mot tystnadsplikten omfattas inte heller av arbetstagarens kritikrätt.251 

Arbetsdomstolen har framhävt hur vidsträckt en arbetstagares kritikrätt är och anser att 

offentliggörande av information som syftar till att skada arbetsgivarens verksamhet anses utgöra ett 

allvarligt åsidosättande av lojalitetsplikten.252 

Yttrandefriheten innehåller en rätt att yttra åsikter, idéer och uttryck, trots att dessa kan uppfattas 

som kränkande.253 EU-domstolen framhävde att staten har en positiv skyldighet att skydda 

arbetstagaren när de anställda stödjer sig på yttrandefriheten.254 Vid avgörandet om yttrandefriheten 

har kränkts, görs en intresseavvägning av företagets intresse att skydda sitt rykte och affärsintresse 

mot arbetstagarens rätt att yttra sig om missförhållanden samt andra felaktiga förfaranden.255 En 
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intresseavvägning ska även göras när det gäller rätten att avslöja missförhållanden. Lagrådet anser att 

den enskilde ska väga intresset att framhäva informationen till allmänhetens kännedom mot 

arbetsgivarens rätt att skydda sina företagshemligheter.256 

Vid avgörandet om ett offentliggörande är att anses som obehörigt enligt 2 § 2 st FHL görs en 

intresseavvägning. Detta blir problematiskt för den enskilde, eftersom personen i fråga vill undvika 

skadeståndsskyldighet om det senare skulle visa sig att bedömningen varit felaktig.257 En problematik 

gällande kritikrätten är FHL och dess innebörd, eftersom detta medför att många arbetstagare inte 

vågar offentliggöra brott, kritik eller missförhållanden på arbetsplatsen.258  

Graden av publicitet som är aktuell när arbetstagaren ger sin kritik är även av betydelse. Om kritiken 

framförs till en offentlig myndighet eller till massmedia blir kritiken väldigt känslig för arbetsgivaren.259 

Det framgår av praxis att det inte föreligger några hinder för en arbetstagare att framföra kritik 

gällande missförhållanden i arbetsgivarens verksamhet inför en offentlig myndighet.260 Det är istället 

av vikt att ta hänsyn till att missförhållandets art och allvarlighet samt att kritiken är berättigad. Skadan 

som arbetsgivaren har tillfogats är även av betydelse.261 En bedömning av samtliga omständigheter 

ska göras i varje enskilt fall. Praxis från Arbetsdomstolen ger arbetstagaren en större möjlighet att 

kritisera arbetsgivaren och förhållandena på arbetsplatsen än vad som framgår av bestämmelserna i 

FHL.262 

EU-kommissionen anser att det aktuella förslaget respekterar yttrandefriheten.263 Artikel 10 

Europakonventionen anger att var och en äger rätt till yttrandefrihet. Yttrandefriheten är en av 

demokratins grundstenar och viktig förutsättning för individens och samhällets utveckling.264 Skyddet 

för yttrandefriheten gäller gentemot staten. Staten får inte vidta negativa åtgärder i syfte att inskränka 

enskildas yttrandefrihet.265 EU-domstolen har även fastställt att staten har positiva skyldigheter 

gentemot enskilda som innebär att skydda enskilda mot kränkningar.266 I samband med EU-

kommissionens förslag kommer kritikrätten att regleras på EU-nivå, jämfört med dagens nationella 

nivå. Selberg framhäver att kritikrätten inte bör regleras på EU-rättslig nivå på grund av den svaga 

kopplingen som EU-organ har med arbetsrättsliga parter.267  

5.3 Förbud mot att bedriva konkurrerande verksamhet 
Lojalitetsplikten innebär, som tidigare nämnt att en arbetstagare är skyldig att vara lojal mot sin 

arbetsgivare och därmed inte skada arbetsgivaren. En viktig del i lojalitetsplikten är att det föreligger 

ett konkurrensförbud. Förbudet att konkurrera är reglerad i lag i begränsad utsträckning. Detta innebär 
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att parterna har rätt att själva bestämma utförandet av konkurrensförbudet. Oskäliga avtal gällande 

konkurrens, som begränsar en arbetstagares möjligheter kan jämkas med hjälp av 36 och 38 §§ AvtL.268 

Förbudet att konkurrera ger ett omfattande skydd även i fall där avtalsbestämmelser saknas.269 

Obligationsrättskommittén har framhävt att en arbetstagare, under anställningstiden inte har rätt att 

bedriva någon form av verksamhet som konkurrerar mot arbetsgivarens verksamhet.270 

Arbetsdomstolen går i samma linje och framhäver att en arbetstagare grovt åsidosätter sin 

lojalitetsplikt enligt anställningsavtalet gentemot arbetsgivaren genom att bedriva konkurrerande 

verksamhet.271 Det krävs dock att konkurrensen utgör konkurrerande verksamhet som syftar till att 

påtagligt skada arbetsgivaren eller sker under omständigheter som kan uppfattas som illojala.272  

En arbetstagare som har påbörjat en konkurrerande verksamhet, medför att arbetsgivaren har rätt att 

avskeda arbetstagaren med stöd av 18 § Lag (1982:80) om anställningsskydd, LAS.273 Om ingen 

ekonomisk skada uppkommer, finns ingen möjlighet att utdöma skadestånd.274 Kraven för påtaglig 

skada är inte möjliga att definiera, men helhetsbedömningen är hårdare jämfört med vid brott mot 

tystnadsplikten. Detta eftersom arbetstagaren, i stor utsträckning disponerar över sin fritid.275 

Begreppet påtaglig skada är inte ett absolut krav, utan det framgår av rättspraxis att någon form av 

skada krävs eller att arbetstagarens handlande framstår som illojalt.276  

En arbetstagare som bryter mot lojalitetsplikten genom att starta en konkurrerande verksamhet mot 

arbetsgivaren kan med hjälp av vite, intermistiskt förbjudas att fortsätta.277 Regler gällande vitesförbud 

återfinns i 11 § FHL och syftar till att förhindra spridandet av företagshemligheter med hjälp av 

ekonomisk påtryckning.278 Ett vitesförbud innebär att en fysisk eller juridisk person förbjuds att 

utnyttja eller offentliggöra företagshemligheter. Ett vite erhålls genom att den som blivit utsatt för det 

brottsliga angreppet vänder sig till domstolen för att kunna få ett vitesförbud. Det är av vikt att vitet 

riktas mot arbetstagaren som obehörigen har angripit på företagshemligheten.279 Vitesförbud får 

endast meddelas av domstolen om angreppet på företagshemligheten är att anses som obehörigt 

enligt 2 § FHL.280 Vitets storlek påverkas av hur allvarligt utnyttjandet eller offentliggörandet anses 

vara. Samtliga överträdelser av förbudet leder till att ett vite utdöms enligt 4 § 2 st Lagen (1985:206) 

om vite, LV.281 
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Konkurrensförbudet omfattar samtliga arbetstagare och gäller under anställningstiden samt under 

uppsägningstiden.282 Frågan om en arbetstagare har brutit mot konkurrensförbudet uppstår främst vid 

uppsägning eller avsked av en arbetstagare.283 Konkurrensförbudet hindrar inte en arbetstagare att 

söka annan anställning inom samma bransch som den aktuella arbetsgivaren.284 Om en arbetstagare 

har brutit mot konkurrensförbudet, görs en helhetsbedömning av samtliga omständigheter i det 

enskilda fallet.285 Arbetsdomstolen tar främst hänsyn till arbetstagarens ställning i verksamheten, men 

även arbetstagarens möjligheter att utnyttja och offentliggöra företagshemligheter.286 

Arbetsuppgifternas karaktär är av betydelse, eftersom desto vanligare arbetsuppgifterna är samt desto 

lägre ställning arbetstagaren har, desto mindre risk är det att arbetsgivaren vållas av en skada.287 I 

dessa fall är det av vikt att arbetstagaren kan utföra sina arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt.288  

När det gäller frågan om en arbetstagare anses har agerat illojalt mot arbetsgivaren, måste även här 

en rad faktorer beaktas. En faktor som Arbetsdomstolen tar hänsyn till är om och i hur stor utsträckning 

arbetstagarens verksamhet överensstämmer med arbetsgivarens verksamhet.289 Arbetsdomstolen har 

framhävt att rekvisitet på skada är centralt och därmed måste arbetstagarens konkurrerande 

verksamhet inte ha påbörjats för att agerande ska anses som illojalt.290 Arbetstagarens handlande kan 

anses som illojalt även om arbetsgivaren inte drabbats av någon skada. Arbetsdomstolen framhäver 

att det, i dessa fall föreligger en uppenbar risk för påtaglig skada och därmed är arbetstagarens 

handlande att anses som illojalt.291 Om arbetsgivaren har gett sitt godkännande till arbetstagarens 

konkurrerande verksamhet, är agerandet inte att anses som illojalt gentemot arbetsgivaren.292  

5.3.1 Arbetstagarens rätt till arbete 

Det framgår ovan att arbetstagaren inte har rätt att starta en konkurrerande verksamhet mot sin 

arbetsgivare, eftersom det utgör ett brott mot lojalitetsplikten.293 Arbetstagaren har även ett annat 

intresse som är av vikt att ta hänsyn till, som gäller rätten till arbete. Denna rättsprincip kommer 

ursprungligen från den franska revolutionen och dess föreställningar gällande människans rätt att söka 

sin utkomst efter intresse och förmåga.294 Rätten till arbete finns reglerad i 1 kap 2 § RF som anger att 

den offentliga makten ska tillämpas med hänsyn till människors lika värde, frihet och värdighet samt 

att det allmänna ska trygga rätten till arbete. Trots att rätten till arbete är stadgad i 1 kap 2 § RF, 

handlar det inte om en rättighet som kan aktualiseras mot den enskilde eller mot staten. Rätten till 
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arbete handlar istället om en allmän lära som påverkar tolkningen samt tillämpningen av väsentliga 

rättsregler.295  

En aktuell rättsregel är 7 § LAS som tillämpas gällande saklig grund för uppsägning har sin utgångspunkt 

i arbetstagarens rätt att utnyttja sin kunskap och erfarenhet för att kunna skaffa sig ett arbete. Den 

aktuella principen rätt till arbete innebär att arbetstagare har en rätt att tillträda arbetsmarknaden, 

samt efter eget tycke hitta ett arbete för att kunna försörja sig. Utöver detta innebär principen ett 

förbud mot tvångsarbete, vilket i sin tur innebär att en domstol inte har någon rätt att tvinga en 

arbetstagare att fullgöra sina arbetsuppgifter genom exempelvis ett vitesföreläggande.296  

5.4 Sammanfattning 
Ovanstående kapitel har fördjupat den tidigare nämnda tystnadsplikten samt de konsekvenser som 

uppstår om en arbetstagare bryter mot tystnadsplikten. Detta kapitel har även framhävt tre undantag 

gällande tystnadsplikten. Det väsentligaste undantaget avser arbetstagarens kritikrätt som innebär att 

arbetstagaren har en rätt att kritisera och ifrågasätta arbetsgivarens handlande. Det är här av 

betydelse att en intresseavvägning görs mellan arbetstagarens rätt att yttra sig samt arbetsgivarens 

rätt att skydda sina företagshemligheter. Detta kapitel har även framhävt arbetstagarens 

konkurrensförbud, dess innebörd samt konsekvenserna som uppstår om en arbetstagare bryter mot 

konkurrensförbudet. Förbudet att konkurrera är ett skydd för arbetsgivarens företagshemligheter som 

ställs mot arbetstagarens rätt till arbete. 

6. Krav på lojalitet efter anställningen 
Ovanstående kapitel har tydliggjort att lojalitetsplikten och dess åtaganden upphör när en 

arbetstagare avslutar sin anställning. Detta medför att arbetstagaren inte längre har en skyldighet att 

vara lojal mot arbetsgivaren eller en förpliktelse att inte skada arbetsgivarens verksamhet. En 

arbetstagare kan därmed utnyttja eller offentliggöra företagshemligheter efter anställningens 

upphörande. Nedanstående kommer att förtydliga vilket skydd arbetsgivaren har när detta sker. 

6. 1 Hur förhåller sig lojalitetsplikten efter att anställningen upphört? 
När en arbetstagare säger upp sin anställning, upphör även förpliktelserna som en arbetsgivare och 

arbetstagare har haft gentemot varandra under anställningens gång.297 Detta innebär att när en 

anställning har avslutats, upphör även arbetstagarens lojalitetsplikt gentemot arbetsgivaren.298 

Arbetsdomstolen har framhävt att en arbetsgivare inte kan kräva att en arbetstagare ska vara lojal mot 

arbetsgivaren när anställningen har upphört.299 Denna regel har blivit accepterad som en del av 

gällande svensk rätt.300 Det framgår av 7 § 2 st FHL att det finns en princip som innebär att en 

arbetstagare har rätt, när anställningen har upphört att fritt utnyttja sina kunskaper och erfarenheter 

som arbetstagaren har införskaffat under anställningen. Detta gäller även om en del av kunskapen kan 

anses innefatta företagshemligheter.301 Bestämmelsen i FHL anger att en arbetstagare kan bli 
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skadeståndsskyldig efter anställningens upphörande om arbetstagaren utnyttjar och offentliggör 

företagshemligheter eller startar en konkurrerande verksamhet gentemot arbetsgivaren. 

Skadeståndsskyldighet uppkommer endast om synnerliga skäl föreligger. Detta undantag är starkt 

begränsat på grund av kravet på synnerliga skäl.302  

Kravet på synnerliga skäl har mött mycket kritik, eftersom kravet var för strängt och därmed var det 

flera angrepp på företagshemligheter som inte föranledde skadeståndsansvar.303 Däremot framhäver 

Wainikka att många rättsfall304 har tagits upp till prövning gällande skadeståndsansvar efter 

anställningens upphörande samt att många har hållits ansvariga för sitt agerande. Wainikka anser 

därmed att bestämmelsen i 7 § 2 st FHL har en relativt brett tillämpningsområde. När det gäller kravet 

på synnerliga skäl och bedömningen som måste göras för att avgöra om kravet är uppfyllt, tas hänsyn 

till hur angreppet har förberetts. En arbetstagare som, under anställningens gång har utnyttjat flera 

företagshemligheter i syfte att utnyttja dessa i en konkurrerande verksamhet efter anställningens 

upphörande är att anses som synnerliga skäl. Därmed föreligger skadeståndsskyldighet. Det aktuella 

skadeståndsansvaret föreligger under anställningen på grund av förberedelserna samt efter 

anställningen när företagshemligheterna utnyttjats.305 

Bestämmelsen i 7 § 2 st FHL syftar till att skydda både arbetsgivarens och arbetstagarens intresse. 

Arbetsgivarens intresse är främst att kunna skydda sina företagshemligheter. Arbetstagarens intresse 

är att kunna byta anställning och därmed kunna försörja sig. Det är av betydelse att notera, att en 

arbetstagare som avslutar sin anställning samt påbörjar en ny anställning och senare av en tillfällighet 

offentliggör en företagshemlighet, inte har något skadeståndsansvar.306 Om en arbetstagare och en 

arbetsgivare ingår i ett avtal gällande tystnadsplikt och anger att denna ska gälla efter anställningens 

upphörande, är avtalet giltigt enligt svensk rätt. Det framgår även av förarbetena att konkurrens- och 

sekretessklausuler kan utöka arbetsgivarens skydd för företagshemligheter.307 

Ovanstående visar att det inte finns någon kvardröjande lojalitetsplikt, vilket innebär att arbetstagaren 

inte är tvungen att iaktta tystnadsplikten gällande arbetsgivarens förhållanden i verksamheten. Detta 

innebär även att arbetstagaren har rätt att starta en konkurrerande verksamhet gentemot den tidigare 

arbetsgivaren när anställningen har upphört.308 Arbetsdomstolen har framhävt att om en arbetstagare 

och arbetsgivare, i anställningsavtalet inte har avtalat om lojalitetsplikten och dess effekt efter 

anställningen, leder det till att lojalitetsplikten upphör. Det krävs att parterna har avtalat om en 

konkurrens- eller sekretessklausul för att arbetstagarens lojalitetsplikt gentemot arbetsgivaren ska 

gälla efter anställningsförhållandets upphörande.309 På grund av konkurrensklausuler är det möjligt att 
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åstadkomma en kvardröjande lojalitetsplikt efter att anställningen har upphört.310 Ett anställningsavtal 

kan även innehålla en vitesklausul. Denna klausul innebär att om arbetstagaren offentliggör 

företagshemligheter eller startar en konkurrerande verksamhet mot arbetsgivaren, blir arbetstagaren 

skyldig att betala en ersättning till arbetsgivaren.311 

6.2 Hur förhåller sig avtalsfriheten till FHL? 
Det är av vikt att ta hänsyn till förhållandet mellan avtalsfriheten och FHL eftersom det är av betydelse 

vid tillämpningen av flera olika klausuler. Det är möjligt att åstadkomma en kvardröjande lojalitetsplikt 

efter att anställningen har upphört med hjälp av avtal. När det gäller avtalsfriheten föreligger det en 

yttre gräns enligt bestämmelserna i 3 kap AvtL samt allmänna rättsprinciper på arbetsrättens område, 

till exempel god sed på arbetsmarknaden. Det framgår av FHL vissa begränsningar gällande 

avtalsfriheten.312 Detta visar att FHL inte i sin helhet endast består av dispositiva bestämmelser. Det är 

främst bestämmelserna i 1-2 §§ FHL som är att anses som tvingande, eftersom definitionen av 

begreppet företagshemlighet är en begränsning i avtalsfriheten. Avtal som syftar till att skydda mer än 

begreppet företagshemlighet är att anses som ogiltiga. Detta gäller exempelvis när avtalet syftar till 

att skydda hemlig information. Det är inte möjligt att utforma avtal på ett sätt som leder till att 

begreppet företagshemlighet omdefinieras och därmed omfattar situationer som är att anses som 

hemliga.313 Ovanstående visar att FHL:s tillämpningsområde inte kan utökas till att omfatta information 

som objektivt sett inte är möjliga att skydda.314 

6.3 Hur påverkar konkurrensklausuler arbetsgivarens skydd? 
När en arbetstagare avslutar sin anställning, kan den tidigare arbetsgivaren ha ett intresse att 

kontrollera den före detta arbetstagaren. Detta eftersom arbetsgivaren kan anse att det finns en risk 

att arbetstagaren offentliggör företagshemligheter som den anställde anskaffat sig under 

anställningen. Det kan finnas en risk att arbetstagaren utnyttjar kundlistor eller annan personlig 

kontakt som arbetstagaren har etablerat med kunderna under anställningen. Oavsett anledning, har 

arbetsgivaren ett intresse av att förhindra att arbetstagaren etablerar sig på marknaden. När det gäller 

arbetstagarens intresse är det vanligtvis tvärtom.315  

Arbetstagarens kunskap och erfarenhet som har införskaffats under anställningen gör att 

arbetstagaren är en värdefull tillgång till sin nya arbetsgivare och därmed har mycket att tillföra. Den 

aktuella arbetstagaren är eftertraktad på arbetsmarknaden på grund av sin kunskap och erfarenhet, 

vilket kan förändras om arbetstagaren inte får ta en annan anställning inom samma bransch. Det blir 

problematiskt för arbetstagaren att förhandla om löneförhöjning om den anställde inte har något att 

tillföra företaget och den nya arbetsgivaren. Arbetsgivaren väljer ofta att föra in en klausul i 

                                                           
 

310 Källström & Malmberg, Anställningsförhållandet – inledning till den individuella arbetsrätten, s. 261. Se även 
avsnitt 7.4 Konkurrensklausuler och arbetstagarens rätt till arbete och 7.3.1 Tystnadsplikten och 
sekretessklausuler. 
311 SOU 1983:52, Företagshemligheter. Betänkande av utredningen om skydd för företagshemligheter, s. 103. 
312 Ds 2002:56, Hållfast arbetsrätt - för ett föränderligt arbetsliv, s. 314. 
313 Waerme, D, Bevisläget vid brott mot sekretessavtal – förhindrar lagen om företagshemligheter 
avtalsdispositioner? SvJT 2009, s. 1051 ff. 
314 SOU 2008:63, Förstärkt skydd för företagshemligheter. Betänkande av utredningen om skyddet för 
företagshemligheter, s. 93. 
315 Schmidt, Löntagarrätt, s. 268. 



36 

anställningsavtalet i syfte att förhindra att en före detta arbetstagare offentliggör företagshemligheter 

eller know-how. Denna klausul kallas för en konkurrensklausul.316  

En konkurrensklausul innehåller ett förbud för en arbetstagare att konkurrera mot en tidigare 

arbetsgivare efter anställningen upphörande. Förpliktelsen som konkurrensklausulen medför är 

negativ, vilket innebär att arbetstagaren är skyldig att åsidosätta något.317 Förbudet gäller oftast för en 

begränsad tid eller inom ett angivet geografiskt område. Till konkurrensklausulen är ofta ett vite 

knytet, vilket innebär att en summa ersättning måste betalas till arbetsgivaren om arbetstagaren 

bryter mot förbudet.318 Vitet är en form av skadestånd som syftar till att täcka den ekonomiska skadan 

som uppkommer i samband med konkurrensklausulen.319 Arbetsdomstolen anser att klausuler som 

syftar till att kvarhålla en arbetstagare som besitter specifika kunskaper inte är rättsligt bindande.320  

FHL innehåller inga regler gällande konkurrensklausuler, eftersom lagen inte reglerar bestämmelser 

om tystnadsplikten för arbetstagare.321 Begränsningarna gällande konkurrensklausuler i 

anställningsavtal framgår främst av AvtL.322 Konkurrensförbudet bedöms enligt 38 § AvtL efter en 

skälighetsbedömning har gjorts.323 Bestämmelsen i 38 § AvtL anger att en arbetstagare inte är bunden 

av en förpliktelse att bedriva en viss form av verksamhet eller att ta en specifik anställning om 

förpliktelsen anses som oskälig.324 Det kan bli problematiskt för en arbetstagare att avgöra om en 

konkurrensklausul är att anses som skälig.325  

I förarbetena till 38 § AvtL framgår det att när bestämmelsen tillämpas på konkurrensklausuler, är det 

av vikt att jämföra innehållet i konkurrensklausulen med innebörden av gällande kollektivavtal.326 

Praxis har en restriktiv syn på konkurrensklausuler i anställningsavtal.327 Arbetsdomstolen har 

framhävt att en skälighetsbedömning måste göras för att avgöra om en konkurrensklausul är att anses 

som oskälig enligt 38 § AvtL.328 Arbetsdomstolen framhäver dessutom att bolagets verksamhet och 

dess kundkrets är av betydelse för skälighetsbedömningen.329 På grund av detta har Arbetsdomstolen 

framhävt att konkurrensklausuler i anställningsavtal inte måste följas om förpliktelsen är att anses som 

oskälig, eftersom detta leder till inlåsningseffekter och därmed minskar rörligheten på 

arbetsmarknaden.330 

Fredrik Lüning anser att FHL i de flesta fall har en hämmande effekt. Lüning framhäver att det inte är 

praktiskt möjligt för en före detta arbetstagare att glömma bort sin kunskap och erfarenhet när 
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anställningen har upphört. Lojalitetsplikten upplöses i samband med anställningens upphörande och 

därmed finns det inget som hindrar en före detta arbetstagare att utnyttja och offentliggöra 

arbetsgivarens företagshemligheter. På grund av ovanstående anser Lüning att det enda sättet för 

arbetsgivaren att skydda sig mot att en före detta arbetstagare utnyttjar och offentliggör 

företagshemligheter är att införa en konkurrensklausul i anställningsavtalet. Lüning framhäver att 

konkurrensklausuler bör kompletteras med sekretessåtaganden för att arbetsgivaren ska åtnjuta ett 

komplett skydd gällande företagshemligheter.331  

6.4 Sekretessklausuler och dess innebörd 
Sekretessklausuler är ofta en del av konkurrensklausulerna och har en snävare innebörd jämfört med 

en konkurrensklausul.332 Sekretessklausulen är en avtalsregel som innebär att arbetstagaren har en 

tystnadsplikt när anställningen har upphört.333 Skyldigheten att underkasta sig tystnadsplikten innebär 

inte att arbetstagaren även har ett konkurrensförbud. Det är av betydelse att skilja på dessa två 

klausuler.334 Sekretessklausuler är inte reglerade i lag, utan regleringen framkommer främst i 

anställningsavtal. Utgångspunkten är att avtalsfrihet föreligger, därmed kan en arbetstagare och 

arbetsgivare själva bestämma avtalets innehåll utan formkrav. Det framgår av förarbetena till FHL att 

dessa klausuler är rättsligt godtagbara i svensk rätt. Propositionen till FHL framhäver att avtalsfriheten 

gällande sekretessklausuler begränsas med stöd av 36 § AvtL eftersom klausulerna kan jämkas med 

samma paragraf.335 

Frågan om det är möjligt att ange villkor i sekretessklausulerna som tillåter mer än vad 

konkurrensklausulerna medger har inte besvarats i förarbetena till FHL, men en del vägledning ges. 

Förarbetena framhäver att det är av betydelse för arbetsgivarens verksamhet att arbetstagarna tar 

hänsyn till lojalitetsplikten och dess innebörd samt därmed inte offentliggör företagshemligheter. Det 

framgår vidare av förarbetena att konkurrensklausuler behövs för de fall där arbetstagarna tar del av 

företagshemligheter för att kunna genomföra sina arbetsuppgifter. Detta eftersom de anställda kan 

utnyttja kunskapen som införskaffats efter anställningens upphörande. Förarbetena till FHL bygger på 

att en före detta arbetstagare har fått ta del av företagshemligheter samt bedriver en konkurrerande 

verksamhet mot den tidigare arbetsgivaren. Detta kan komma det att leda till att arbetsgivarens 

företagshemligheter utnyttjas och offentliggörs.336 

När det gäller sekretessklausuler är det främst två faktorer som är av betydelse, den sakliga 

omfattningen samt tidsrymden för klausulen. Den sakliga omfattningen av sekretessklausulen avser 

de aktuella uppgifterna som ska omfattas av sekretess samt tystnadspliktens utsträckning. Detta gäller 

främst arbetstagarens begränsningar gällande rätten att utnyttja sin personliga skicklighet, erfarenhet 

och kunskap. I den sakliga omfattningen ska hänsyn tas till en god arbetsmarknadssed som medför att 

endast företagsspecifik information skyddas av sekretessklausuler efter anställningens slut. Detta 

innebär att information som är att anses som företagshemligheter enligt FHL skyddas av sekretess efter 

anställningens upphörande. När det gäller tidsrymden handlar det istället om sekretesstidens längd 
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där utgångspunkten är att tidsrymden inte får vara alltför lång. Detta eftersom desto längre 

sekretesstid, desto svårare blir det för en arbetstagare att avgöra om hans kunskap och idéer är att 

anses som företagsspecifik information eller som personlig kunskap och erfarenhet.337 Brott mot 

sekretessklausuler leder främst till avtalsvite eller ekonomisk skadestånd i form av max sex 

månadslöner.338 

6.5 Alternativa klausuler 
Ovanstående avsnitt visar att lovligheten gällande utnyttjandet av konkurrensklausuler har flera 

inskränkningar. Utnyttjandet av dessa klausuler blir även väldigt kostsamt för arbetsgivaren, eftersom 

arbetsgivaren blir skyldig att ersätta arbetstagaren för den ekonomiska förlusten. Arbetstagaren 

skadas av åtagandet som konkurrensklausulen innebär och kräver därför arbetsgivaren på en 

ekonomisk ersättning för den skada som uppkommit. På grund av detta försöker arbetsgivaren hitta 

alternativa vägar för att skydda sig mot att en tidigare arbetstagare utnyttjar företagshemligheter efter 

anställningens upphörande.339 

I Sverige förekommer det flera alternativa klausuler till konkurrensklausuler. Ett annat alternativ är 

värvningsklausuler som är en form av jobbklausul. Klausulen innebär att arbetstagaren är förhindrad 

att locka till sig andra medarbetare till arbetstagarens egna konkurrerande verksamhet eller till en 

annan arbetsgivare. Värvningsklausuler kan även syfta till att förbjuda arbetstagaren att förvärva 

arbetsgivarens kunder. Denna form av klausul är inte att anses som en sedvanlig konkurrensklausul. 

Arbetstagaren förbinder sig inte att bedriva viss form av verksamhet eller att konkurrera mot sin 

arbetsgivare. När det gäller värvningsklausuler föreligger det avtalsfrihet och klausulerna omfattas av 

38 § AvtL. Denna form av verksamhet är en av arbetstagarens inskränkningar, eftersom begränsningen 

innebär att arbetstagaren inte kan välja sin arbetsgivare. Värvningsklausuler är en negativ förpliktelse, 

men omfattas trots detta av begreppet verksamhet som anges i 38 § AvtL. Generalklausulen i 36 § AvtL 

är tillämplig under samtliga omständigheter. Utgångspunkten är att avtalsfriheten är vidsträckt 

gällande dessa klausuler. Arbetstagarens möjligheter att locka med sig andra medarbetare till sin 

verksamhet efter anställningens upphörande är ytterst begränsad om klausulen endast innehåller ett 

värvningsförbud. Om värvningsklausulen omfattar samtliga arbetsgivarens kunder och inte endast 

kunderna som arbetstagaren har haft kontakt med, blir konkurrensbegränsningen väldigt 

omfattande.340 

Arbetsdomstolen har framhävt att praxis utmärks av en starkt restriktiv syn gällande 

konkurrensklausuler i anställningsavtal. I ett rättsfall menade Arbetsdomstolen att klausulen 

omfattade en ansenlig mängd personer. Arbetstagaren hade endast haft kontakt med 500-600 av 

arbetsgivarens mer än 8000 kunder. Om arbetstagaren har haft kontakt med en stor del av 

arbetsgivarens potentiella kunder kan konkurrensbegränsningen bli omfattande om antalet 

potentiella kunder är ringa. Arbetsdomstolen fann konkurrensklausulen i det aktuella rättsfallet som 

oskälig med stöd av bestämmelsen i 38 § AvtL.341 
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Ett annat alternativ till konkurrensklausuler är kundklausuler som är en form av värvningsklausul. 

Denna form av klausul innebär en begränsning gällande vilka kunder som en arbetstagare får ha 

kontakt med efter anställningens upphörande. Detta gäller situationer där en före detta arbetstagare 

är verksam som en egenföretagare eller får annan anställning hos en annan arbetsgivare.342 

Arbetsdomstolen har framhävt att syftet med kundklausuler är att skydda arbetsgivaren mot att 

arbetstagaren tar med sig kunderna till en annan arbetsgivare eller till arbetstagarens verksamhet. Det 

framgår även av praxis att arbetsgivaren har ett legitimt intresse av att skydda sig. Ett annat syfte är 

att förhindra marknadskonkurrens.343  

6.6 Sammanfattning 
Detta kapitel har tydliggjort den kvardröjande lojalitetsplikten samt vilket skydd arbetsgivaren har 

efter anställningens upphörande. En central del i kapitlet har varit konkurrensklausuler och dess 

innebörd samt hur klausulerna påverkar arbetsgivarens skydd. Konkurrensklausuler förstärker 

arbetsgivarens skydd, eftersom arbetstagaren blir förhindrad att ta en anställning i samma bransch 

som arbetsgivaren. Sekretessklausuler har även varit av betydelse, för att klausulerna hindrar en 

arbetstagare att offentliggöra arbetsgivarens företagshemligheter. Nämnda konkurrensklausuler 

medför omfattande kostnader för arbetsgivaren. På grund av detta finns det andra, alternativa 

klausuler som arbetsgivaren kan utnyttja i syfte att skydda sina företagshemligheter. Dessa kan 

exempelvis vara värvningsklausuler eller kundklausuler. 

7. Analys 
I detta kapitel utreds väsentliga delar som framkommit i uppsatsen där frågeställningen analyseras 

och problematiseras. Vissa rekvisit gällande obehöriga angrepp på företagshemligheter analyseras för 

att förtydliga vilka konsekvenser som kan uppkomma. Både arbetstagarens och arbetsgivarens 

skadeståndsansvar analyseras för att jämföra hur ansvaret skiljer sig under respektive efter 

anställningen. En intresseavvägning mellan parternas intressen görs i syfte att utreda arbetsgivarens 

rättsliga skydd. Även konkurrens- och sekretessklausuler analyseras för att klargöra arbetsgivarens 

skydd. Den EU-rättsliga regleringen tas upp för att utreda hur detta påverkar arbetsgivarens skydd. 

Analysen avslutas med ett förslag till ny reglering gällande skyddet för företagshemligheter. 

7.1 Rekvisit gällande begreppet företagshemligheter enligt FHL 
Det framgår tydligt av uppsatsen att bestämmelserna i FHL skyddar mot obehöriga angrepp av 

företagshemligheter. FHL skyddar både dokumenterad och odokumenterad information, vilket 

försvårar intresseavvägningen gällande arbetsgivarens skydd för företagshemligheter och 

arbetstagarens kunskap samt erfarenhet. Om en arbetstagare tar med sig kunskap och erfarenhet till 

en ny anställning kan det innebära brott mot FHL. Detta eftersom odokumenterad information skyddas 

av FHL, vilket medför att om en arbetstagare utnyttjar sin know-how i den nya anställningen, kan 

agerandet anses som ett obehörigt angrepp på företagshemligheter.344 

Ovanstående medför att arbetsgivaren åtnjuter ett omfattande skydd gällande obehöriga angrepp på 

företagshemligheter. Däremot har en arbetstagare ett svagare skydd, eftersom arbetstagaren blir 
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starkt begränsad på arbetsmarknaden. Arbetstagaren får stora problem att få en ny anställning på 

grund av bestämmelserna i FHL och kan därmed inte gå vidare och utveckla sin kunskap och erfarenhet. 

Detta skulle gälla för samtliga arbetstagare på grund av lojalitetsplikten och dess innebörd.345 Om en 

arbetstagare inte får utveckla sin kunskap och erfarenhet, medför detta att samhället går miste om 

viktiga framsteg. Därmed sker det ingen utveckling, vilket i sin tur kan vara skadligt för samhället.  

Om flera arbetstagare avstår från att byta anställning på grund av bestämmelserna i FHL, leder det till 

flera inlåsningseffekter på arbetsmarknaden. Detta kan i sin tur skada företagen, eftersom 

arbetstagarna inte tillför ny kunskap eller erfarenhet. Det blir därmed problematiskt för samhället att 

utvecklas, vilket skulle försämra arbetstagarens rörlighet på arbetsmarknaden, både nationellt och 

internationellt. Om en enhetlig EU-reglering implementeras i svensk rätt, skulle detta medföra att 

arbetstagaren får samma problem i samtliga EU-länder. Detta innebär att arbetsgivaren åtnjuter ett 

starkt skydd gällande företagshemligheter i samtliga EU-länder. 

På grund av detta bör rekvisitet gällande information förtydligas och FHL bör endast skydda 

dokumenterad information. Om ett förtydligande skulle ske, blir det klarare för arbetstagaren att 

avgöra vilken information som avser kunskap och erfarenhet respektive en företagshemlighet. När en 

arbetstagare sedan avslutar sin anställning, minskar risken för obehöriga utnyttjanden av 

företagshemligheter. Tydligare riktlinjer för en arbetstagare och arbetsgivare krävs för att undvika 

missförstånd. Missförstånd kan leda till ett offentliggörande av arbetsgivarens företagshemligheter 

som i sin tur kan innebära stora skador för verksamheten. Detta medför även att arbetsgivarens 

kostnader sjunker, eftersom färre missförstånd leder till färre tvister och därmed minskar risken för 

att skadeståndsskyldighet ska uppkomma.  

Det är främst två rekvisit måste vara uppfyllda för att viss information ska kunna anses som en 

företagshemlighet enligt 1 § FHL. Dessa rekvisit är att informationen hålls hemlig av arbetsgivaren samt 

att offentliggörandet medför skada i konkurrenshänseende. Det första rekvisitet leder till väsentliga 

problem för arbetsgivaren, främst eftersom arbetsgivaren aktivt måste vidta flera åtgärder för att 

kunna erhålla skydd för sina företagshemligheter enligt FHL.346 På grund av detta kan arbetsgivaren 

anse att arbetstagarens intresse att hitta en ny anställning efter anställningens upphörande, inte väger 

tyngre än arbetsgivarens intresse att skydda sina företagshemligheter. Ett offentliggörande av 

företagshemligheter kan medföra stora konsekvenser för arbetsgivarens verksamhet, men även för 

samhället i stort. Det är därför av väsentlig betydelse att rekvisitet hålls hemlig uppfylls. 

När det gäller rekvisitet skada i konkurrenshänseende är det av betydelse att informationen har ett 

kommersiellt värde som arbetsgivaren har ett intresse av att hemlighålla.347 Reinhold Fahlbeck anser 

att arbetsgivaren måste ta ställning till om viss information ska hållas hemlig. Därmed är det inte av 

betydelse om den aktuella informationen är att anses som en företagshemlighet.348 Om en 

arbetstagare har en särskild förtroendeställning i företaget kan det anses utgöra synnerliga skäl och 

starkt påverka arbetsgivarens konkurrensförmåga negativt. Detta kan medföra skadeståndsskyldighet 
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för arbetstagaren på grund av den förtroendeställning som arbetstagaren har i företaget.349 

Utnyttjandet eller offentliggörandet av en företagshemlighet kan medföra att arbetsgivarens 

verksamhet skadas samt att konkurrensförmågan påverkas negativt. Detta kan det leda till att 

företaget inte kan konkurrera på arbetsmarknaden, vilket i sin tur kan medföra att företaget upphör 

och att samtliga anställda måste hitta en ny anställning. Ovanstående påverkar både enskilda och 

samhället i stort. Problematiken försvåras ytterligare om arbetstagarens anställningsavtal innehåller 

en konkurrensklausul350 

7.2 Arbetstagarens skadeståndsansvar 
Utifrån uppsatsens definition av begreppet arbetstagare och arbetsgivare, framgår det tydligt att när 

en part betraktas som en arbetstagare, blir den andra parten per automatik betraktad som 

arbetsgivare.351 Detta innebär att de rättigheter och skyldigheter som ett anställningsförhållande 

medför, inte är något som arbetsgivaren själv har valt. Arbetsgivaren hamnar i en sårbar position och 

måste bland annat anförtro sina företagshemligheter till en arbetstagare för att det dagliga arbetet ska 

kunna fortgå. På grund av detta är det av betydelse att den rättsliga regleringen gällande 

företagshemligheter måste förstärkas för att en arbetsgivare ska kunna få ett heltäckande skydd. 

Arbetstagarens skadeståndsansvar innebär ett skydd för arbetsgivaren gällande företagshemligheter. 

Ovanstående visar att arbetsgivarens skydd försvagas, eftersom arbetsgivaren måste sprida 

informationen till vissa arbetstagare för att verksamheten ska kunna fortgå. Trots att 

skadeståndsansvar uppkommer, finns ändå risken att informationen offentliggörs till allmänheten. 

Arbetsgivaren kan möjligtvis åtnjuta ett ekonomiskt skadestånd, men måste ändå möta 

konsekvenserna av att dess företagshemligheter har spridits på marknaden. Arbetsgivarens 

verksamhet skadas, vilket kan få omfattande konsekvenser, exempelvis att verksamheten går i konkurs 

och de anställda sägs upp. Vissa konkurrenter på marknaden kan utnyttja arbetsgivarens 

företagshemligheter, eftersom de inte var medvetna om att informationen var att anse som en 

företagshemlighet. Denna andrahandsanvändning medför att utnyttjandet inte är att anses som ett 

obehörigt angrepp och därmed föranleder agerandet inte straffansvar. 

Arbetsgivaren är även sårbar när det gäller skapandet av viss kunskap som kan komma att anses som 

en företagshemlighet. En arbetsgivare kan välja att inte investera i exempelvis en ny affärsmodell eller 

ett nytt kundregister på grund av risken att den offentliggörs. Ett kundregister är många gånger en 

viktig del av det dagliga arbetet och kan anses som en företagshemlighet. Detta medför att 

arbetstagarna måste ta del av kundregistret för att det dagliga arbetet ska kunna fortgå. En 

arbetstagare som utnyttjat kundregistret kan sedan välja att byta anställning och tar med sig 

kunskapen och erfarenheten från den tidigare anställningen. En del av den kunskapen omfattas av 

kundregistret. En arbetsgivare vill givetvis inte att detta ska ske utan vill vara säker på att det som 

investerats i skapandet av kundregistret, stannar inom företaget för att det ska kunna växa. Ett försök 

att skydda arbetsgivarens sårbarhet är med hjälp av konkurrensklausuler.352 Detta är även nyttigt för 

samhället, eftersom ny kunskap medför att samhället utvecklas. Ovanstående visar vikten av 
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arbetstagarens skadeståndsansvar, eftersom detta motsvarar ett omfattande skydd för arbetsgivarens 

företagshemligheter. 

7.2.1 Skadeståndsansvar under och efter anställningen 
När det gäller att besvara frågeställningen är det av betydelse att ta hänsyn till arbetstagarens 

skadeståndsansvar under samt efter anställningens upphörande. Det är även av vikt att beakta när en 

ny arbetsgivare kan frias ifrån skadeståndsansvar. Arbetstagarens ansvar utgör skyddet för 

arbetsgivaren och dess företagshemligheter. Situationer där den nya arbetsgivaren inte fälls för 

obehöriga angrepp på företagshemligheter är av väsentlig betydelse för frågan gällande 

skadeståndsansvar. Ovanstående utgör några viktiga utgångspunkter vid bedömningen om en ny 

arbetsgivare ska anses ha ett skadeståndsansvar. 

Det framgår av 7 § FHL att arbetstagaren måste har haft tillgång till informationen för att 

skadeståndsskyldighet ska uppkomma.353 Under anställningen kan arbetstagaren vara i behov av 

informationen för att det dagliga arbetet ska kunna fortgå.354 Efter anställningen har arbetstagaren 

inte samma tillgång till informationen. Däremot kan arbetstagaren ha kunskap om specifika 

kundregister eller få tillgång till kunddatabaser på grund av kundrelationerna som arbetstagaren 

skapat under anställningen. Dagens teknologi underlättar även för arbetstagaren att få tillgång till 

kundrelaterad information.  

Enligt 7 § 2 st FHL föreligger skadeståndsansvar för en arbetstagare endast om det förkommer 

synnerliga skäl.355 Om en arbetstagare grovt åsidosätter sina skyldigheter gentemot arbetsgivaren och 

därmed missbrukar sitt förtroende enligt anställningsavtalet, kan detta medföra stora konsekvenser 

för arbetstagaren. En arbetstagare som förbereder eller startar en konkurrerande verksamhet är att 

anses som ett illojalt agerande gentemot arbetsgivaren. Detta anses som laga grund för avsked enligt 

18 § 1 st LAS.356 Till följd av detta kan arbetstagaren få problem att hitta en ny anställning. 

Konkurrensklausuler och den kvardröjande lojalitetsplikten medför även ökade svårigheter för 

arbetstagaren. 

Detta innebär att arbetstagaren har ett kvardröjande ansvar gentemot arbetsgivaren och därmed en 

skyldighet att inte utnyttja eller offentliggöra arbetsgivarens företagshemligheter trots att 

anställningen upphört. Arbetstagarens skyldighet motsvarar i sin tur ett skydd för arbetsgivaren. Om 

en före detta arbetstagare bryter mot bestämmelsen i 7 § 2 st FHL försvinner arbetsgivarens skydd. 

Detta kan även medföra att arbetsgivaren blir skadeståndsskyldig, eftersom arbetsgivaren inte vidtagit 

aktiva åtgärder för att hemlighålla företagshemligheterna.  

Ovanstående visar att en arbetsgivares rättsliga skydd gällande företagshemligheter starkt påverkas 

efter anställningens upphörande. Kravet på synnerliga skäl begränsar arbetsgivarens skydd. Det är 

även av vikt att ta hänsyn till arbetsgivarens konkurrensförmåga som drastiskt påverkas. Detta medför 

tolkningssvårigheter som i sin tur påverkar arbetsgivarens skydd. En arbetsgivare kan anse att 

förtroendet för arbetstagaren har åsidosatts endast på grund av utnyttjandet av företagshemligheten. 

Däremot kan skadans storlek endast ha påverkat arbetsgivarens konkurrensförmåga i liten 
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utsträckning och därmed anses inte synnerliga skäl föreligga. Detta visar vikten av att en 

helhetsbedömning av samtliga omständigheter i varje enskilt fall görs samt skillnaderna gällande 

parternas skadeståndsansvar under respektive efter anställningen. Kravet på synnerliga skäl gynnar 

arbetstagaren. Detta eftersom det inte är möjligt för arbetstagaren att glömma bort all kunskap och 

erfarenhet som införskaffats under anställningen och samtidigt ha samma skyldigheter efter 

anställningen upphört.357 Ovanstående skulle starkt begränsa arbetstagarens möjligheter att hitta en 

ny anställning och kunna försörja sig. Samtidigt medför detta ett svagare skydd för arbetsgivaren, 

eftersom arbetsgivaren inte kan säkerställa att företagshemligheterna utnyttjas eller offentliggörs.  

Arbetsgivarens principalansvar enligt 3 kap 1 § SkL påverkar arbetsgivarens rättsliga skydd gällande 

företagshemligheter. Principalansvaret innebär att arbetsgivaren endast ska ersätta viss skada som 

arbetstagaren vållar i tjänsten.358 Detta medför att när anställningen har upphört, är arbetsgivaren inte 

längre skyldig att ersätta skada som arbetstagaren har vållat i tjänsten. Ovanstående visar att 

arbetsgivaren erhåller ett starkare skydd efter anställningens upphörande, på grund av ett minskat 

ansvar.  Arbetsgivarens principalansvar är ett sätt att fastställa kostnaderna för de skador som uppstår 

på grund av en arbetstagares oaktsamhet. Ett fall som har varit av betydelse är AD 2013 nr 24. 

Arbetsdomstolens dom och domskäl medför tolkningssvårigheter vilket i sin tur påverkar dess 

prejudikatvärde. Rättsfallet visar vikten av ny praxis gällande arbetsgivarens skadeståndsansvar enligt 

FHL. Skada orsakad av tidigare arbetstagare som i sin tur även skadat den före detta arbetsgivaren, bör 

inte medföra skadeståndsansvar för den nya arbetsgivaren. Arbetsdomstolen ansåg i det aktuella 

rättsfallet att arbetsgivarens handlande föranledde skadeståndsskyldighet gentemot arbetstagaren.  

Problematiken som uppstår är om och vidare hur en arbetsgivare kan skydda sig mot denna form av 

ansvar. Detta kan ge upphov till flera svar. Arbetsdomstolen framhäver möjligheten för en analogisk 

rättstillämpning av principalansvarsregeln i 3 kap 1 § SkL samt om arbetsgivaren därmed ansetts ha ett 

skadeståndsansvar för arbetstagarens agerande.359 Arbetsdomstolen framhävde att det förelåg 

övervägande skäl att tillämpa principalansvarsregeln analogt. Reinhold Fahlbeck framhäver att 

Arbetsdomstolens bedömning gällande en analog tillämpning av 3 kap 1 § SkL har öppnat ett nytt 

synsätt. Trots att Arbetsdomstolen inte har tillämpat bestämmelsen analogt anser Fahlbeck att 3 kap 

1 § SkL ska kunna tillämpas analogt. Om Arbetsdomstolen valt denna tillämpning, hade detta medfört 

ett strikt skadeståndsansvar för den nya arbetsgivaren, trots att skadan uppkommit på grund av 

arbetstagarens vållande.360 En analog tillämpning hade medfört skadeståndsansvar för den nya 

arbetsgivaren. Detta hade inneburit att arbetsgivarens ansvar upphört när arbetstagaren avslutat sin 

anställning, vilket i sin tur hade stärkt arbetsgivarens skydd gällande företagshemligheter. 

7.3 Hur påverkar lojalitetsplikten arbetsgivarens rättsliga skydd? 
Den nya arbetsgivaren kan, som tidigare nämnt bli skadeståndsskyldig för en arbetstagares agerande. 

Ett alternativ för att undvika skadeståndsskyldighet och för att den nya arbetsgivaren ska erhålla skydd 

för företagshemligheter efter den tidigare anställningens upphörande, är med hjälp av avtal. Detta 

eftersom FHL inte skyddar en arbetsgivare om en arbetstagare aktivt väljer att bryta mot FHL:s 

sanktionssystem. En arbetstagare som medvetet tar med sig företagshemligheter, exempelvis 
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kundlistor till en ny arbetsgivare begår ett brott mot FHL och dess sanktionssystem. Det kvardröjande 

skyddet kan påverka en tidigare arbetsgivares verksamhet, under förutsättning att arbetstagaren 

respekterar skyddets innebörd. Däremot kan det bli problematiskt för en ny arbetsgivare att erhålla 

eller förstärka sitt eget skydd genom avtal. 

Mellan en arbetsgivare och arbetstagare föreligger det under pågående anställningstid en 

lojalitetsplikt som samtliga arbetstagare måste följa.361 Lojalitetsplikten visar en del av arbetstagarens 

skyldigheter gentemot arbetsgivaren under en pågående anställning. När anställningen har upphört, 

upphör även samtliga förpliktelser som arbetstagare har haft gentemot arbetsgivaren.362 Detta innebär 

att arbetsgivaren har ett mer omfattande skydd gällande företagshemligheter under anställningen. En 

arbetstagare har rätt att fritt utnyttja sin kunskap och erfarenhet som arbetstagaren har införskaffat 

under anställningen. Detta medför att arbetsgivaren inte har något skydd för sina företagshemligheter 

när anställningen har upphört. Ovanstående kan medföra att arbetstagaren utnyttjar eller offentliggör 

arbetsgivarens företagshemligheter i syfte att starta en konkurrerande verksamhet. Detta innebär 

stora inskränkningar i arbetsgivarens skydd gällande företagshemligheter. Ovanstående visar att 

arbetsgivaren aktivt måste vidta åtgärder för att erhålla skydd för sina företagshemligheter. 

Arbetstagaren har ett starkt intresse att hitta en ny anställning efter anställningens upphörande och 

arbetsgivaren har ett intresse att skydda sina företagshemligheter. En arbetstagare bör ha rätt att fritt 

utnyttja sina kunskaper och erfarenheter som arbetstagaren införskaffat under anställningen. Detta 

gäller även fast viss information kan anses utgöra företagshemligheter. En arbetsgivare kan inte kräva 

att en arbetstagare ska vara lojal gentemot arbetsgivaren efter anställningens upphörande. Däremot 

kan den bristande lojaliteten leda till omfattande konsekvenser för arbetsgivaren. Detta eftersom 

avsaknaden av lojalitet kan medföra att arbetsgivarens företagshemligheter utnyttjas eller 

offentliggörs. Ovanstående kan leda till att arbetsgivarens verksamhet skadas samt att arbetsgivarens 

konkurrensförmåga påverkas.  

Arbetstagarens lojalitetsplikt gentemot arbetsgivaren kan även påverka rättsprincipen rätten till 

arbete. Utgångspunkten är att lojalitetsplikten upphör efter anställningen, däremot kan det föreligga 

en kvardröjande lojalitetsplikt. Detta åstadkoms med hjälp av konkurrensklausuler.363 En arbetstagare 

är skyldig, efter anställningens upphörande att vara lojal mot arbetsgivaren och fortsätta sätta sina 

intressen framför sina egna. Detta förfarande kan anses som ett brott mot rätten till arbete. 

Arbetstagarens rätt att hitta en ny anställning och etablera sig på arbetsmarknaden försvåras på grund 

av den kvardröjande lojalitetsplikten.  

Det är av betydelse att undersöka samhällsnyttan när det gäller den kvardröjande lojalitetsplikten. 

Samhället i stort gynnas av sund konkurrens. Om en företagshemlighet skulle gynna ett flertal 

konkurrenter på arbetsmarknaden bör det föreligga en kvardröjande lojalitetsplikt efter anställningens 

upphörande. Det bör heller inte föreligga något hinder från arbetsgivarens sida att införa en 

konkurrensklausul i anställningsavtalet i syfte att skydda företagshemligheten. I denna situation är det 
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av betydelse att ta hänsyn till arbetstagarens ställning i företaget, eftersom desto högre 

förtroendeställning en arbetstagare har, desto högre blir kraven på lojalitet. Arbetstagarens ställning i 

företaget bör vara av väsentlig betydelse för hur lång tid den kvardröjande lojalitetsplikten ska fortgå 

efter anställningens upphörande. Exempelvis om arbetstagaren har en högre förtroendeställning i 

verksamheten, bör den kvardröjande lojalitetsplikten fortgå under en längre tid efter anställningens 

upphörande. 

Ovanstående visar skillnaderna gällande arbetsgivarens rättsliga skydd för företagshemligheter under 

respektive efter anställningen. Arbetsgivaren erhåller ett svagare skydd gällande sina 

företagshemligheter på grund av lojalitetsplikten och dess förändring efter anställningens 

upphörande. En arbetsgivare kan avtala om en sekretess- eller konkurrensklausul i syfte att förstärka 

sitt skydd gällande företagshemligheter och därmed kunna åstadkomma en kvardröjande 

lojalitetsplikt. Under anställningen, har arbetsgivaren ett omfattande skydd på grund av 

lojalitetspliktens tillämpning. Däremot måste arbetsgivaren aktivt vidta flera åtgärder för att kunna 

erhålla samma skydd för sina företagshemligheter när anställningen har upphört. Ovanstående visar 

skillnaderna gällande lojalitetsplikten både under och efter anställningen samt hur den påverkar 

arbetsgivarens rättsliga skydd gällande företagshemligheter. 

7.3.1 Tystnadsplikten och sekretessklausuler 
En annan skillnad gällande arbetsgivarens rättsliga skydd för sina företagshemligheter är 

tystnadsplikten som är en del av lojalitetsplikten.364 På grund av att tystnadsplikten är en del av 

lojalitetsplikten innebär det att även den slutar gälla efter anställningens upphörande. Däremot 

regleras tystnadsplikten med hjälp av avtal och kan jämkas enligt 36 § AvtL.365 Detta medför att 

tystnadsplikten kan tillämpas efter anställningen, eftersom parterna kan avtala om tystnadspliktens 

längd och innebörd. På grund av att parterna måste avtala om tystnadspliktens innebörd, kan detta 

medföra att arbetsgivarens rättsliga skydd förstärks. Detta eftersom parterna kan komma överens om 

att tystnadsplikten ska omfatta fler händelser än vad som skyddas enligt anställningsförhållandets 

förpliktelser. Arbetsgivarens skydd kan även försvagas, eftersom tystnadsplikten som regleras enligt 

anställningsförhållandet kan omfatta fler händelser. Detta medför att arbetsgivarens skydd påverkas 

negativt. Ovanstående medför att arbetsgivarens rättsliga skydd gällande företagshemligheter kan 

vara svagare efter anställningen jämfört med under anställningen. 

När det gäller tystnadsplikten föreligger det flera undantag. Det första undantaget avser yttrande- och 

informationsfriheterna enligt 2 kap 1 § RF.366 Begränsningarna som FHL medför i dessa friheter 

förändras efter anställningens upphörande. Under anställningen åsidosätts yttrandefriheten på grund 

av tystnadspliktens företräde.367 Detta innebär att arbetstagaren inte har rätt att yttra sina åsikter till 

allmänheten under anställningen på grund av begränsningarna som FHL medför. När anställningen har 

upphört förändras detta. Arbetstagaren har en omfattande rätt att meddela och yttra sina åsikter till 

allmänheten utan att begränsas av FHL och dess bestämmelser.  

                                                           
 

364 AD 1961 nr 27. 
365 Se avsnitt 5.1 Arbetstagarens tystnadsplikt. 
366 Ibid. 
367 Fahlbeck, Lagen om skydd för företagshemligheter – en kommentar och rättsöversikter, s. 137. 
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Ovanstående innebär att arbetsgivarens skydd gällande företagshemligheter försvagas efter 

anställningens upphörande på grund av bestämmelserna i 2 kap 1 § RF. Detta medför att arbetstagaren 

har en omfattande rätt att yttra sig om sina kunskaper och erfarenheter som införskaffats under 

anställningen. Arbetstagarens yttranden kan skada arbetsgivarens verksamhet samt påverka 

arbetsgivarens konkurrensförmåga negativt. Ovanstående medför att arbetsgivarens rättsliga skydd 

gällande företagshemligheter försvagas efter anställningens upphörande. Detta eftersom 

tystnadsplikten inte längre har företräde framför yttrande- och informationsfriheterna. Arbetstagaren 

är inte tvungen att underkasta sig skyldigheterna som tystnadsplikten innebär. Parterna kan avtala om 

en längre tystnadsplikt som ska gälla efter anställningens upphörande. Däremot är utgången 

densamma, eftersom tystnadsplikten tillslut upphör. 

Ett alternativ till en tystnadsplikt som tillämpas efter anställningens upphörande är införandet av en 

sekretessklausul.368 En sekretessklausul har samma innebörd som tystnadsplikten som gäller under 

pågående anställning. Skillnaden är däremot att en sekretessklausul inte gäller automatiskt utan måste 

införas i avtal, men om så sker gäller den också efter anställningens upphörande. Arbetsgivaren och 

arbetstagaren bör således avtala om en sekretessklausul. Om parterna inte avtalar om en 

sekretessklausul, upphör tystnadsplikten vid anställningens upphörande. Detta är ett sätt för 

arbetsgivaren att förstärka sitt rättsliga skydd gällande företagshemligheter. Ovanstående visar 

arbetsgivarens skydd påverkas efter arbetstagarens anställning har upphört. 

7.3.2 Arbetstagarens konkurrensförbud och dess påverkan på arbetsgivarens skydd 
En väsentlig del av lojalitetsplikten är arbetstagarens konkurrensförbud. Konkurrensförbudet omfattar 

samtliga arbetstagare och gäller under hela anställningstiden.369 Konkurrensförbudet är reglerad i lag 

endast i begränsad utsträckning, vilket innebär att parterna själva kan bestämma förbudets innehåll.370 

Både Obligationsrättskommittén och Arbetsdomstolen anser att en arbetstagare inte har rätt att 

bedriva konkurrerande verksamhet under anställningstiden. Detta medför att arbetstagaren grovt 

åsidosätter sin lojalitetsplikt.371 Ovanstående förstärker arbetsgivarens rättsliga skydd gällande 

företagshemligheter på grund av lojalitetspliktens innebörd och tillämplighet under anställningen. 

När arbetstagarens anställning har upphört, medför detta att lojalitetspliktens skyldigheter upphör. På 

grund av detta har arbetstagaren inte längre något konkurrensförbud gentemot arbetsgivaren. 

Ovanstående innebär att arbetsgivaren har rätt att bedriva en konkurrerande verksamhet gentemot 

den tidigare arbetsgivaren efter anställningens upphörande. Detta medför att arbetsgivarens rättsliga 

skydd försvagas, eftersom den före detta arbetstagaren kan utnyttja sin kunskap och erfarenhet i den 

konkurrerande verksamheten. En del av arbetstagarens kunskap kan innehålla arbetsgivarens 

företagshemligheter som sedan kan utnyttjas i den konkurrerande verksamheten. En arbetstagare som 

startar en konkurrerande verksamhet, som samtidigt har kunskap om arbetsgivarens verksamhet kan 

                                                           
 

368 Se avsnitt 6.4 Sekretessklausuler och dess innebörd. 
369 Källström & Malmberg, Anställningsförhållandet – inledning till den individuella arbetsrätten, s. 260. Se även 
AD 12977 nr 118. 
370 Se avsnitt 5.3 Förbud mot att bedriva konkurrerande verksamhet. 
371 Förslag till lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetens område, lag om avbetalningsköp, 
m.m. angivna den 31 januari 1914 av därtill utsedda kommitterade, s. 162 och AD 1977 nr 118. 
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medföra omfattande konsekvenser. Ett sätt för arbetsgivaren att undvika detta, är att införa en 

konkurrensklausul.372 

7.4 Konkurrensklausuler och arbetstagarens rätt till arbete 
En arbetsgivare kan införa en konkurrens- eller sekretessklausul i anställningsavtalet för att kunna 

förhindra att en arbetstagare konkurrerar med arbetsgivaren efter anställningens upphörande.373 

Denna möjlighet innebär även att den nya arbetsgivaren måste undersöka om en nyanställd är bunden 

av en avtalsklausul och därmed förhindrad att ta en viss anställning. Det är av betydelse, ur den nya 

arbetsgivarens synvinkel att den nya arbetsgivaren är informerad om vilket skydd den tidigare 

arbetsgivaren hade. Detta främst eftersom den tidigare arbetsgivarens skydd kan förtydliga vissa 

frågor, exempelvis om arbetstagarens kunskap innefattar företagshemligheter eller om kunskapen och 

erfarenheten får användas fritt i den nya verksamheten utan inskränkningar.  

Parterna kan, som tidigare nämnt själva avtala om konkurrensklausulens innebörd, eftersom FHL inte 

innehåller några bestämmelser gällande dessa klausuler. På grund av att samtliga konkurrensklausuler 

medför en negativ förpliktelse, är klausulen inte bindande för parterna.374 Fahlbeck framhäver att en 

skälighetsbedömning måste göras för att avgöra om en konkurrensklausul är att anses som skälig enligt 

38 § AvtL.375 Arbetsgivaren har ett starkt intresse av att skydda sina företagshemligheter efter 

anställningens upphörande samt förhindra att arbetstagaren etablerar sig på marknaden. 

Arbetstagaren har i sin tur ett intresse att utnyttja sin kunskap och erfarenhet i syfte att få en ny 

anställning och därmed etablera sig på marknaden. Ur ett samhällsperspektiv, är båda intressen 

gynnsamma för samhället. Arbetsgivarens intresse medför att verksamheten kan expandera, vilket 

skapar nya anställningar. Nya arbetstagare innebär ny kunskap och erfarenhet, som i sin tur medför 

att samhället kan utvecklas. Arbetstagarens intresse gynnar även samhället, eftersom arbetstagarens 

möjlighet att nyttja sin kunskap och erfarenhet medför att samhället kan växa. Om en arbetstagare 

inte får använda sin kunskap och erfarenhet sker det ingen samhällsutveckling, vilket i sin tur kan vara 

skadligt för samhället. 

Sammantaget bör en arbetsgivare införa en konkurrensklausul i anställningsavtalet för att erhålla ett 

omfattande skydd gällande sina företagshemligheter. Ovanstående visar hur arbetsgivarens rättsliga 

skydd gällande företagshemligheter påverkas efter arbetstagarens anställning upphört. Den 

väsentligaste skillnaden är att en arbetsgivare, under anställningen automatiskt erhåller skydd för sina 

företagshemligheter på grund av lojalitetspliktens innebörd. När anställningen har upphört, måste 

arbetsgivaren och arbetstagaren avtala om en konkurrensklausul för att arbetsgivaren ska erhålla 

samma skydd. 

Rätten till arbete finns reglerad i 1 kap 2 § RF och innebär att arbetstagen har en rätt att utnyttja sin 

kunskap och erfarenhet i syfte att tillträda arbetsmarknaden för att hitta en ny anställning och därmed 

kunna försörja sig.376 Problematiken som uppstår är att en före detta arbetstagare starkt begränsas av 

arbetsgivarens konkurrensklausuler när arbetstagaren ska hitta en ny anställning, vilket i sin tur 

                                                           
 

372 Se avsnitt 6.3 Hur påverkar konkurrensklausuler arbetsgivarens skydd. 
373 Fahlbeck, Lagen om skydd för företagshemligheter – en kommentar och rättsöversikter, s. 144. 
374 Se avsnitt 6.3 Hur påverkar konkurrensklausuler arbetsgivarens skydd. 
375 Fahlbeck, Lagen om skydd för företagshemligheter – en kommentar och rättsöversikter, s. 145. 
376 Se avsnitt 5.3.1 Arbetstagarens rätt till arbete. 
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försvårar arbetstagarens möjligheter att försörja sig. Detta visar även att konkurrensklausulens 

innebörd strider mot arbetstagarens lagstadgade rättighet i 1 kap 2 § RF.  

Om en arbetstagare inte kan utveckla sin kunskap och erfarenhet, försämras arbetstagarens rörlighet 

på arbetsmarknaden, både nationellt och internationellt. Detta strider mot principen om rätten till 

arbete och kränker arbetstagarens mänskliga rättigheter. Om en arbetstagare inte kan utveckla sin 

kunskap eller erfarenhet, blir arbetstagaren mindre eftertraktad på arbetsmarknaden. Detta kan 

medföra att arbetstagaren väljer att ta en anställning inom en annan bransch med lägre lön, vilket kan 

leda till att arbetstagaren får svårt att försörja sig på grund av begränsningarna som lojalitetsplikten 

innebär. Förfarandet kan innebära att arbetstagaren får problem att försörja sig, vilket i sin tur 

påverkar samhället i stort. En lägre lön medför en lägre konsumtion, vilket leder till stora konsekvenser 

för samhället, men även för landets ekonomi. Företagen har ett stort intresse av att behålla sina 

arbetstagare. Om samtliga arbetstagare byter anställning förlorar företagen arbetstagarnas kunskap 

och innovationskraft. Detta medför omfattande konkurrenssvårigheter för företagen, som i sin tur 

påverkar samhället i stort. 

I praktiken innebär den kvardröjande lojalitetsplikten att arbetstagaren inte har en rätt till arbete och 

därmed heller inte en rätt att försörja sig. Arbetsgivarens intresse att skydda sig mot obehöriga 

utnyttjanden av företagshemligheter får inte leda till att arbetstagarens lagstadgade rättighet 

åsidosätts. Principen rätten till arbete föreligger både under och efter anställningen. Detta medför att 

det inte förekommer några skillnader gällande arbetsgivarens rättsliga skydd gällande 

företagshemligheter under och efter arbetstagarens anställning. 

7.5 Hur påverkar EU-rätten arbetsgivarens skydd för företagshemligheter? 
Det sägs ofta att vi lever i ett informationssamhälle.377 Tillgången till teknologi ökar och det har blivit 

mycket lättare att få tillgång till information. Arbetstagare får det allt lättare att införskaffa kunskap 

och erfarenhet samt data om olika affärsmodeller. Denna form av information är vad FHL syftar till att 

skydda. Lagen tillkom år 1990 och sedan dess har stora förändringar skett. Flera tekniska framsteg har 

medfört att information kan lagras samt överföras på helt andra sätt än tidigare.378 Detta har medfört 

att arbetsgivaren blir mer sårbar på arbetsmarknaden, eftersom risken att utsättas för angrepp på 

företagshemligheter markant har ökat. På grund av ovanstående är skyddsbehovet gällande 

företagshemligheter ännu viktigare idag jämfört med när FHL tillkom. Det är tydligt att regleringen 

behöver förändras för att kunna anpassas till de tekniska framsteg som har skett. 

Ett alternativ till detta är implementeringen av EU-kommissionens förslag379 som medför att 

gemensamma bestämmelser gällande obehöriga angrepp ska införas inom hela EU. 

Lagrådsremissen380 innebär främst ett förslag om att återinföra straffansvar vid obehöriga angrepp på 

företagshemligheter enligt den tidigare lagen IKL. Frågan är om det verkligen är ett bra alternativ att 

återinföra bestämmelser från en lag som är ännu äldre än FHL. Det är tvivelaktigt att IKL och dess 

bestämmelser kan ta hänsyn till den tekniska utvecklingen som har skett. Samtidigt vore det 

                                                           
 

377 Helgesson, Skyddet för affärshemligheter och de olika begreppen, SvJT 1997, s. 28. 
378 Lagrådsremiss, Ett bättre skydd för företagshemligheter, s. 11. 
379 KOM(2013) 813 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om att skydda know-how och 
företagsinformation (företagshemligheter) som inte har röjts från att olagligen anskaffas, utnyttjas och röjas. 
380 Lagrådsremiss, Ett bättre skydd för företagshemligheter den 12 december 2013 (Justitiedepartementet). 



49 

fördelaktigt att införa gemensamma bestämmelser i hela EU för att vidare kunna öka förutsägbarheten 

för arbetstagare och arbetsgivare. Detta skulle medföra färre missförstånd och därmed lägre 

kostnader för arbetsgivaren. EU-kommissionens förslag kan vara den nya lagstiftningen som parterna 

behöver för att kunna skydda know-how och företagshemligheter, samt öka rörligheten på 

arbetsmarknaden. Det är av väsentlig betydelse att arbetsmarknadens rörlighet inte hämmas på grund 

av FHL och dess bestämmelser, eftersom detta kan medföra svårigheter för företagen att konkurrera 

på marknaden. 

Lagrådet anser att rekvisitet på synnerliga skäl ska tas bort, vilket medför att skadeståndsskyldighet 

uppkommer vid obehöriga angrepp på företagshemligheter trots att anställningen upphört. Detta 

medför att yttrandefriheten kan inskränkas trots att synnerliga skäl inte föreligger. Arbetstagarens 

yttrandefrihet inskränks om lagrådets förslag går igenom, vilket påverkar arbetstagaren, men även 

samhället negativt. Yttrandefriheten är en av demokratins grundstenar. Om den lagstadgade 

rättigheten kan inskränkas utan starka skäl, kan det medföra stora konsekvenser för rättssystemet. 

Arbetsgivaren erhåller däremot ett starkare skydd gällande företagshemligheter på grund av den 

kvardröjande lojalitetsplikten. Ovanstående visar att en del av lagrådets förslag stärker arbetsgivarens 

skydd för företagshemligheter. 

EU-kommissionens bestämmelser avser främst civilrättsliga sanktioner mot angrepp på 

företagshemligheter. Svensk rätt motsvarar i sin helhet EU-kommissionens förslag.381 På grund av detta 

kommer genomförandet av EU-kommissionens förslag inte att medföra drastiska förändringar 

gällande en ny arbetsgivares skydd mot obehöriga angrepp på företagshemligheter. Den största 

förändringen som EU-förslaget medför är en förstärkning av den arbetsrättsliga lojalitetsplikten. 

Lagrådsremissen innebär bland annat en ny kriminalisering som medför att 3 kap 1 § SkL gällande 

arbetsgivarens principalansvar direkt kan tillämpas på fall som berör obehöriga angrepp på 

företagshemligheter. Om nykriminaliseringen införs, leder detta till att arbetsgivarens möjligheter att 

påverka sitt skydd gällande skadeståndsansvar enligt FHL starkt begränsas. Detta främst på grund av 

det strikta ansvar som principalregeln medför. Ovanstående visar att kriminaliseringen som lagrådet 

föreslår förstärker den nya arbetsgivarens skydd mot obehöriga angrepp på företagshemligheter. 

Detta främst eftersom arbetstagarens benägenhet att utnyttja och offentliggöra arbetsgivarens 

företagshemligheter drastiskt minskar. Lagrådsremissen innebär ett ökat skadeståndsansvar för 

arbetstagaren och därmed medför ett obehörigt angrepp omfattande konsekvenser för arbetstagaren. 

Lagrådets nykriminalisering innebär dock även att arbetsgivaren får ett minskat skadeståndsansvar om 

en arbetstagare, trots detta väljer att begå brott mot FHL. 

EU-kommissionens förslag grundade sig i att företag och näringslivet uttryckte ett behov av en enhetlig 

reglering gällande företagshemligheter inom EU. Harmoniseringen som företagen framhävde var av 

betydelse främst vid gränsöverskridande verksamheter. Behovet beskrivet ovan bör anses vara en 

tillräcklig stark drivkraft för att implementera en enhetlig reglering inom EU. En enhetlig reglering 

medför även flera fördelar för arbetsgivaren. Exempelvis blir arbetsgivarens skydd gällande obehöriga 

angrepp på företagshemligheter i gränsöverskridande företag mer förutsägbar, vilket tydliggör hur 

parterna ska agera för att undvika missförstånd. Detta förstärker i sin tur arbetsgivarens skydd. En 
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enhetlig reglering kan även gynna den fria rörligheten på arbetsmarknaden. Detta medför att 

arbetstagaren lättare kan hitta en ny anställning och breda sin kunskap och erfarenhet. Om en 

arbetstagare breddar sin kompetens, gynnas arbetsgivarens verksamhet eftersom arbetstagaren har 

mer att tillföra till verksamheten. Däremot innebär fri rörlighet att arbetstagaren lättare kan byta 

anställning, vilket ökar risken att arbetsgivarens företagshemligheter sprids på marknaden. Detta kan 

medföra omfattande konsekvenser för arbetsgivaren, vilket visar att arbetsgivarens skydd kan både 

förstärkas och försvagas av en enhetlig EU-reglering.  

EU-kommissionens förslag framhäver vikten av rätten till yttrande- och informationsfrihet, under 

förutsättning att detta sker på ett legitimt sätt, alternativt syftar till att skydda ett legitimt intresse. 

Problematiken som uppstår är att arbetsgivaren kan få svårigheter att förebygga och bedöma om 

kritiken varit legitim. Detta gäller framförallt om kritiken medfört ett utnyttjande eller offentliggörande 

av företagshemligheter. Yttrandefriheten bör inte påverkas drastiskt i samband med EU-

kommissionens förslag på grund av likheterna som finns enligt svensk rätt. Förslaget har dock framhävt 

ett intresse av att reglera yttrandefriheten på EU-nivå. Niklas Selberg har framhållit viss kritik mot detta 

intresse, eftersom det innebär både att den arbetsrättsliga tystnadsplikten samt arbetstagaren 

kritikrätt regleras på EU-nivå. Selberg anser att EU-rättsliga organ har en svag koppling till arbetstagare 

samt arbetsgivare och därmed skulle ingen av parterna gynnas av detta intresse.382 EU-rätten är 

harmoniserad inom svensk rätt och EU-rätten är alltid överordnad svensk rätt. Därmed föreligger det 

ingen skillnad mellan att reglera den grundläggande rättigheten på EU- eller nationell nivå. 

7.6 Förslag till ny reglering gällande skyddet för företagshemligheter 
En arbetstagare och arbetsgivare ska kunna förutse vilken typ av information som skyddas av FHL. 

Lagen ska klargöra detta för parterna. Ovanstående visar att det är oklart för parterna vilken typ av 

information som skyddas och därmed är det tydligt att ny lagstiftning krävs. De är av betydelse att 

arbetsgivarens intresse att skydda sina företagshemligheter ställs i proportion till arbetstagarens 

intresse att fritt kunna utnyttja sin kunskap och erfarenhet. Det är av vikt att balans råder mellan dessa 

intressen för att vidare kunna öka rättssäkerheten. Det har framgått att FHL har ett brett 

tillämpningsområde, vilket möjliggör för domstolarna att ta hänsyn till andra omständigheter för att 

avgöra om ett angrepp på en företagshemlighet är att anses om obehörigt.  

FHL och dess tillämpningsområde är inte tillräckligt för att ge arbetsgivaren ett heltäckande skydd för 

sina företagshemligheter. Ett alternativ är att utvidga lagens tillämpningsområde för att kunna fånga 

upp andra situationer som kan föranleda ett straffrättsligt ansvar. Detta skulle medföra tydligare 

riktlinjer, vilket i sin tur leder till att parterna kan förutse vilken typ av information som skyddas av FHL. 

Ovanstående medför att arbetsgivarens kostnader minskar på grund av den skadeståndsskyldighet 

som kan uppkomma. Om en arbetstagare hittar en ny anställning, blir det klarare om viss kunskap eller 

erfarenhet är att anses som en företagshemlighet enligt FHL. Det blir tydligare att skilja på 

företagsspecifik information och arbetstagarens kunskap och erfarenhet. 

Regleringen gällande skyddet för företagshemligheter har funnits sedan år 1990 och sedan dess har 

inga ändringar skett. Detta har medfört att regleringen inte kan tillämpas på ett flertal fall. Samhällets 

drastiska utveckling och de ökade möjligheterna att få tillgång till information har medfört att lagens 

tillämpningsområde inte längre är aktuellt. På grund av detta är det av betydelse att en ny reglering 
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införs. Den främsta förändringen bör omfatta den nya teknologin som har tillkommit och därmed den 

förändrade tillgången till information. Det är samtidigt av betydelse att arbetstagarens kritikrätt och 

yttrandefrihet inte inskränks. De förändringar som bör ske får inte påverka arbetstagarens möjligheter 

att framföra berättigad kritik. En arbetstagare ska alltid kunna avslöja brott och missförhållanden som 

uppstår i arbetsgivarens verksamhet.  

Dagens reglering gällande skyddet för företagshemligheter är inte ett heltäckande skydd, utan har ett 

flertal brister. Ett alternativ till att förstärka skyddet är att införa ett straffrättsligt ansvar som EU-

kommissionen framhäver. Om ett obehörigt angrepp på en företagshemlighet medför ett straffansvar, 

kan det leda till färre angrepp. Detta eftersom ett straffrättsligt ansvar har en avskräckande effekt. 

Gällande sanktion vid obehöriga angrepp på företagshemligheter är skadestånd. Denna arbetsrättsliga 

sanktion är inte tillräckligt avskräckande för att företagshemligheter inte ska utnyttjas eller 

offentliggöras. En ny reglering bör även förtydliga begreppet information, vilket skulle gynna samtliga 

parter, eftersom tydligare riktlinjer skulle medföra färre missförstånd.  

Ovanstående leder till färre tvister och därmed minskar parternas kostnader. En anledning till att 

utvidga och återinföra det straffrättsliga ansvaret som EU-kommissionen föreslår är att fånga upp vissa 

ageranden som är straffvärda, men samtidigt inte anses utgöra brott enligt FHL.383 Ericsson-fallet är ett 

tydligt exempel på behovet av en ny reglering gällande företagshemligheter. En ny enhetlig reglering 

bör omfatta situationer där det är diskutabelt om straffansvar är aktuellt eller inte. Detta skulle stärka 

både arbetsgivarens och arbetstagarens skydd för företagshemligheter. Ett heltäckande straffrättsligt 

skydd som EU-kommissionen framhäver skulle medföra sund konkurrens samt en välfungerande 

marknad. Det är av betydelse att företag konkurrerar på lika villkor samt att de erhåller ett lämpligt 

skydd för företagshemligheter. Ett straffrättsligt skydd skulle bättre bevara samhällets intresse. 

8. Slutsats 
När det gäller att besvara frågeställningen, hur skiljer sig arbetsgivarens rättsliga skydd för 

företagshemligheter under en arbetstagares anställning och efter att anställningen har upphört, har 

en rad faktorer beaktats. Ovanstående problematik har tydliggjort arbetsgivarens skydd gällande 

företagshemligheter både under och efter anställningen samt de skillnader som föreligger. Det framgår 

tydligt att när en arbetstagares anställning har upphört, förändras arbetsgivarens rättsliga skydd. Den 

största skillnaden är att avtal måste tecknas mellan parterna för att ett omfattande skydd ska föreligga. 

Samtliga förpliktelser som gäller under anställningsförhållandet upphör efter anställningen, vilket 

medför att parterna måste avtala om vilka rättigheter och skyldigheter som ska gälla efter 

anställningens upphörande. Detta kan både utöka och begränsa arbetsgivarens skydd. 

Uppsatsen har även framhävt bestämmelserna i FHL samt att en ny reglering gällande 

företagshemligheter krävs. Detta främst på grund av samhällets utveckling och hur dagens teknologi 

har påverkat tillgången till information. Uppsatsen har framfört ett förslag till en ny reglering som till 

stor del grundar sig i EU-kommissionens förslag om att införa ett straffrättsligt ansvar vid obehöriga 

angrepp på företagshemligheter. Det är däremot av väsentlig betydelse att en intresseavvägning 

mellan parternas intressen görs vid avgörandet om ett obehörigt angrepp på en företagshemlighet har 

skett. Arbetstagarens intresse av att få en ny anställning och därmed kunna försörja sig, sätts i relation 

                                                           
 

383 Se avsnitt 3.1 Definition och innebörd och Svea Hovrätts dom, mål nr B 5221-03. 
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till arbetsgivarens intresse av att skydda sina företagshemligheter. Lagen skyddar både dokumenterad 

och odokumenterad information, vilket försvårar parternas agerande eftersom den rättsliga 

regleringen är oklar. Detta kan medföra missförstånd samt ökade kostnader på grund av det 

skadeståndsansvar som kan uppkomma. 

Sammantaget kan arbetsgivarens rättsliga skydd förstärkas efter anställningens upphörande, främst 

på grund av den kvardröjande lojalitetsplikten. Detta är arbetsgivarens starkaste skydd. Däremot kan 

det rättsliga skyddet även förstärkas med hjälp av konkurrens- och sekretessklausuler, eftersom 

klausulerna begränsar arbetstagarens möjligheter att etablera sig på marknaden. Detta medför att det 

blir problematiskt för arbetstagaren att sprida arbetsgivarens företagshemligheter på marknaden. Det 

krävs däremot att parterna avtalar om klausulerna och dess innebörd. Ovanstående begränsar 

arbetstagarens rättigheter, vilket i sin tur förstärker arbetsgivarens skydd. 
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