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Sammanfattning 

I dag finns ett stort antal konsultföretag som bygger hela sin näringsverk-

samhet på att sälja tjänster. Ett problem som kan uppstå är om en arbetstaga-

re på konsultföretaget röjer en kunds företagshemligheter.  

För att lösa problemet måste en utredning om vad ett anställningsavtal ska 

innehålla, lojalitetspliktens betydelse, vad som är en företagshemlighet, vem 

som bär ansvaret för röjande av företagshemligheter och skadeståndslagen 

med principalansvaret redas ut. I anställningsavtalet kan en arbetsgivare 

skriva in klausuler om ytterligare lojalitet än den som uppstår då två parter 

ingår avtal.  

En företagshemlighet är all information som en näringsidkare håller hemlig 

som kan orsaka skada för näringsidkaren om den röjs. Det är enbart den som 

röjer företagshemligheten som bär ansvaret och ska dömas för brott enligt 

lagen om företagshemligheter. 

När en skada har skett uppkommer ett ersättningsanspråk. Om en arbetsta-

gare vållar en skada i tjänsten ska arbetsgivaren ersätta skadan enligt princi-

palansvaret. Skadeståndet kan flyttas över till arbetstagaren om rekvisiten 

för det uppfylls. 

Den skada som uppkommer för kunden är en ren förmögenhetsskada och 

det är arbetsgivaren som, enligt principalansvaret, ska stå för ersättningen 

till den skadedrabbade kunden. Den som bär ansvaret för själva skadan är 

arbetstagaren. 

Arbetsgivaren kan dock, i anställningsavtalet, friskriva sig mot skador som 

arbetstagaren vållar en medkontrahent till arbetsgivaren. Villkoret i anställ-

ningsavtalet måste stadga att arbetstagaren blir ersättningsskyldig gentemot 

arbetsgivaren. 
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Abstract 

Today there are many consultant firms who build their business activity upon sell-

ing services. A problem that can occur is if employees on the consultant firm dis-

close a client’s business secret. 

To solve the problem an explanation of what an employment agreement shall con-

tain and the meaning of principle of loyalty is necessary. The meaning of business 

secrets and who is responsible for the damage when a business secret is disclosed 

also needs an explanation. In the employment agreement the employer can draw 

up a clause which contains additionally loyalty than the one that arise when two 

parties enters an agreement. 

A company secret is all information that a business activity holds as a secret 

which can cause damage for the business activity if it is disclosed. It is only the 

person who discloses the secret that is responsible and shall be sentenced accord-

ing to the Swedish law of company secrets.  

When damage occur a claim for compensation also arises. If the employee causes 

damage in his/her duties the employer shall compensate the damage according to 

the employer responsibility. The claim for damage can be transferred to the em-

ployee if the prerequisites are fulfilled. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Det finns många företag i Sverige som bygger sin näringsverksamhet på att sälja tjäns-

ter. Dessa konsultföretag har oftast anställda som utför arbetet åt kunden vilket resulte-

rar i att det blir ett tredjeparts förhållande. Figuren nedan visar ett exempel på ett tredje-

parts förhållande. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De avtal som finns mellan de tre parterna är ett köpeavtal mellan kunden och konsultfö-

retaget och ett anställningsavtal mellan arbetstagaren och konsultföretaget. Konsultföre-

taget är således arbetsgivare till arbetstagaren.
1
  

Ett exempel på en situation som kan uppstå är om kunden vill t.ex. ha en ny logotype 

och anlitar ett konsultföretag. Konsultföretaget utför arbetet via en anställd på konsult-

företaget. Här ses logotypen som en företagshemlighet enbart om den inte är offentlig-

gjord och vars röjande är ägnat att skada. Det är endast arbetstagaren som har tillgång 

till logotypen och en betydelsefull fråga är vad som händer om arbetstagaren på något 

sätt gör logotypen känd för allmänheten.  

I Sverige finns ingen heltäckande lag som rör hela området om förhållandet mellan ar-

betsgivaren och arbetstagaren men det finns lagar som i vissa delar går in på anställ-

ningsförhållandet. De lagarna är begränsningar som rör t.ex. anställningsskyddet och 

arbetstid såsom lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) och arbetstidslag 

(1982:673).  

När det gäller företagshemligheter är det lag (1990:409) om företagshemligheter (FHL) 

som ska användas.  FHL gäller alla som kan få tillgång till en företagshemlighet och 

inte bara en arbetstagare på företaget.  

                                                 
1
 Konsultföretaget kommer att nämnas som arbetsgivaren fortsättningsvis eftersom det är relationen mel-

lan arbetsgivaren och arbetstagaren som är i fokus i arbetet. 

Figur 1, tredje partförhållande (egen bearbet-

ning) 
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De lagar som berör företagshemligheter och anställningsavtal är allmänt skrivna och ger 

inget klart svar på vad som gäller om en arbetstagare röjer en kunds information, som 

kan vara en ny produkt som inte kommit ut på marknaden än eller något som kan skada 

företaget om det kommer ut till allmänheten. Det anser jag är ett område som inte är till-

räckligt utrett. FHL gäller alla som röjer en företagshemlighet men problematiken ligger 

i principalansvaret som arbetsgivaren har gentemot arbetstagaren. Principalansvaret är 

arbetsgivarens lagstadgade skyldighet att ansvara för skador som arbetstagaren vållat i 

tjänsten. 

I ett anställningsförhållande har arbetsgivaren ett ansvar genom det så kallade principal-

ansvaret. Principalansvar innebär att arbetsgivaren är ansvarig för sak- och personskada 

som arbetstagaren vållat i tjänsten enligt 3 kap. 1 § skadeståndslag (1972:207) (SkstL). 

Det framgår även att om en arbetstagare genom brott vållar ren förmögenhetsskada i 

tjänsten så ska arbetsgivaren ha skadeståndsansvaret. I 4 kap. SkstL så kan en arbetsta-

gare som vållat felet genom försummelse eller genom fel i tjänsten vara ansvarig om 

synnerliga skäl föreligger. Arbetsgivaren kommer att bli skadeståndsansvarig men frå-

gan är om och hur skadeståndskravet kan föras vidare från arbetsgivaren till arbetstaga-

ren. 

De avtal som finns mellan de tre parterna är ett köpeavtal mellan kunden och konsultfö-

retaget och ett anställningsavtal mellan arbetstagaren och konsultföretaget. Konsultföre-

taget är således arbetsgivare till arbetstagaren. Det är arbetstagaren som utför arbetet 

och är då ensam insatt i kundens angelägenheter. Det kan inte anses rimligt att arbetsgi-

varen ska ansvara för arbetstagarens skadevållande i ett sådant fall. Frågan är om ar-

betsgivaren kan friskriva sig ansvar via sekretessklausuler i anställningsavtalet eller om 

det inte finns ett behov. Finns det lagstöd i någon av de allmänt skrivna lagarna för att 

arbetsgivaren ska undgå ansvar om arbetstagaren avslöjar en företagshemlighet. 

1.2 Syfte och avgränsning 

Syftet med uppsatsen är att reda ut vilka skador som kan uppkomma för kunden om ar-

betstagaren röjer företagshemligheter, vem som bär ansvaret för dessa skador. Om det är 

arbetsgivaren som bär ansvaret ska en utredning om på vilket sätt han kan friskriva sig 

från ansvar ske. 

För att ge uppsatsen ett djup är det enbart principalansvaret i den privata sektorn som 

kommer att diskuteras och utredas. I analysen kommer både ansvaret för skadan och 

skadeståndsansvaret att utredas.  

Köpeavtalet mellan kunden och arbetsgivaren är inte relevant för uppsatsen utan fokus 

kommer att ligga på anställningsavtalet. Enbart lojalitetsplikt i form av tystnadsplikt och 

sekretess kommer att behandlas. Ett avgörande om hur grovt brottet som arbetstagaren 

gjort sig skyldig till görs inte. Det på grund av att det är svårt att avgöra. 
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1.3 Metod och material 

Uppsatsen inleds med en deskriptiv del för att redogöra för gällande rätt på området. 

Det följs av en analyserande del där syftet ska lösas med hjälp av materialet i den de-

skriptiva delen. En rättsdogmatisk metod har använts vilket innebär att rättskällorna lag-

text, rättspraxis, förarbeten och doktrin är utgångspunkten i uppsatsen. Det är endast de 

svenska rättskällorna som är föremål för utredningen.  

För att förklara vad som bör ingå i ett anställningsavtal har lag, förarbete och doktrin 

använts eftersom de tydligt förklarar vad som ska ingå. Vid anställningsavtalets upphö-

rande försvinner alla skyldigheter som arbetstagaren haft och därför är det viktigt att re-

dogöra för vad som kan göras för att bibehålla de skyldigheterna. För att utreda har lag 

och doktrin använts. För att förklara lojalitetsplikten och sekretessklausuler har lagtext, 

doktrin och i vissa fall domar från Arbetsdomstolen (AD) använts men eftersom det inte 

finns något klart svar i lagtexten ligger fokus vid rättspraxis och doktrin. 

När det gäller företagshemligheter och principalansvaret har utgångspunkten varit lag-

text. Propositionerna har använts för att förklara lagens syfte och begrepp. När det gäller 

FHL har ingen praxis använts för att avgörandena inte har preciserat, utvidgat eller be-

gränsat det område i propositionen som behandlar begreppet information.
2
 För att ge ett 

exempel på företagsspioneri har NJA 2001 s. 362 använts. 

Prop. 1987/88:155 är över 20 år gammal men får trots detta anses ha ett rättskällevärde 

eftersom begreppen gällande företagshemligheter inte har ändrats. Begreppen som fast-

ställdes i slutet på 1980-talet har samma innebörd i dag. Det har inte skett någon utveck-

ling på samma sätt som det gjort beträffande prop. 1972:5. Vad gäller rättspraxis och 

doktrin om FHL så ger de inget ytterligare förtydligande av begreppen som ska utredas 

än vad propositionen ger. Doktrin och praxis används dock för att ge styrka åt argumen-

ten och visa att begreppen i uppsatsen har samma innebörd som i andra källor. Som 

nämnt har begreppen inte ändrats fram tills i dag och har samma innebörd varför propo-

sitionen är den bästa källan att använda för ändamålet. 

För att utreda 2 kap. 1-3 §§ SkstL har lagtext och doktrin använts för att förklara vad 

som definieras som skada enligt SkstL. Doktrin har använts där lagtexten varit otydlig. 

För att förklara principalansvaret har lagtext och förarbeten använts. För att ge exempel 

på vissa begrepp har rättspraxis använts. 

Prop. 1972:5 är ett gamalt förarbete och kan i vissa delar kännas gammalmodigt och 

speglar inte dagens samhälle. Vid tidpunkten för propositionens författande hade en pri-

vatperson inte samma möjlighet att teckna en ansvarsförsäkring som i dag och det var 

lättare för en arbetsgivare att teckna en. Jag har ändå valt att behandla propositionen och 

använda den till att förklara lagens faktiska syfte och begrepp. Propositionen kommer 

tillmätas ett lägre rättskällevärde i arbetet eftersom att den inte speglar dagens samhälle.  

                                                 
2
 Fahlbeck, Reinhold, ”Lagen om skydd för företagshemligheter – en kommentar och rättsöversikter” sid. 

230. 
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I analysen används det material som finns i kap 2 för att reda ut skadorna som drabbar 

kunden om arbetstagaren röjer kundens företagshemlighet. Materialet i kap 2 är även 

utgångspunkten när en analys av ansvaret för skadan och skadeståndansvaret ska göras. 

De exempel på skador som nämns i analysen är egenskrivna och finns inte i någon 

rättskälla. I analysen finns delar av slutsatsen för att texten enkelt ska kunna följas och 

inte kännas oavslutad. I kapitel 4 återfinns slutsatsen där egna tankar och en vidareut-

veckling av analysens slutsatser redogörs.  
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2 Gällande rätt 

2.1 Inledning  

Eftersom anställningsavtalet är utgångspunkten vad beträffar en friskrivning och faktu-

met att arbetstagaren är anställd hos arbetsgivaren är det anställningsavtalet som börjar 

utredas. Det följs av lojalitetsplikten och sekretessklausuler som är den del av anställ-

ningsavtalet. Efter det utreds FHL på grund av att det är en företagshemlighet som ar-

betstagaren röjer. En av påföljderna i FHL är skadestånd och därför avslutas kapitel 2 

med SkstL. 

2.2 Anställningsavtalet 

Vad beträffar anställningsavtalets form har det ingen betydelse om det ingås muntligen 

eller skriftligen men det vanligaste är att avtalet sluts med ett skriftligt avtal som båda 

parter undertecknar.
3
 Det är som ett bevis för att avtal kommit till stånd.

4
 

I 6 c § LAS finns även ett krav på att arbetsgivaren ska ge arbetstagaren skriftlig infor-

mation. Detta, som ska ses som en ordningsregel, ska skickas till arbetstagaren senast en 

månad efter arbetstagaren börjat arbeta hos arbetsgivaren och ska enligt 6c § LAS inne-

hålla namn och adress på både arbetstagaren och arbetsgivaren, när första tillträdelseda-

gen är och arbetsplatsen. Det ska även innehålla beskrivning av arbetstagarens arbets-

uppgifter, yrkesbenämning eller tjänstetitel, formen på anställningen, lön och löneför-

måner, när lönen betalas ut och längden på arbetstagarens vanliga arbetsdagar, arbets-

vecka och betalda semester. I fall då kollektivavtal finns ska även det vara med i infor-

mationen enligt 6c § LAS. Enligt 4 § LAS ska anställningsavtalet gälla tills vidare om 

inget annat avtalats.  

LAS har utöver 4 § och 6c § andra skydd som arbetsgivaren och arbetstagaren måste ta 

hänsyn till när individuella villkor ska avtalas. Det gäller uppsägning, turordning, före-

trädelserätt till återanställning med mera. De reglerna är semidispositiva eftersom ett av-

tal blir ogiltigt om det inskränker på arbetstagarens rättigheter enligt 2 § 2 st. LAS.  

De så kallade allmänna förhållningsreglerna, som har skapats för att det ska finnas en 

samhörighetskänsla mellan parterna, är något som förekommer i en del anställningsav-

tal. Lojalitetsplikten är en sådan allmän förhållningsregel.
5
 

Vid anställningens avslutande upphör avtalet att gälla och t.ex. tystnadsplikten i form av 

sekretessklausuler upphör i och med anställningsavtalets upphörande.
6
 Ska något åta-

gande fortfarande finnas kvar efter avslutandet måste ett nytt avtal komma till stånd in-

                                                 
3
 Hartzell, Lars, Iseskog, Tommy, Anställningsavtalet- en handbok, sid. 79-80 och Schmidt, Folke, Lön-

tagarrätt, sid. 161. 

4
 Hartzell, Lars, Iseskog, Tommy, Anställningsavtalet- en handbok, sid. 79. 

5
 Hartzell, Lars, Iseskog, Tommy, Anställningsavtalet- en handbok, sid. 89. 

6
 Att avtalet upphör när anställningen upphör framgår av 4 § 2 st. LAS. 
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nan anställningen upphör. Där kan även tidpunkten för anställningsavtalets upphörande 

och vilken arbetsskyldighet som arbetstagaren ska ha fram till anställningsavtalets upp-

hörande avtalas fram.
7
  

2.3 Lojalitetsplikten och sekretessklausuler 

Lojalitetsplikten är något som inte är lagstadgat utan är en rättsnorm som utvecklats i 

praxis.
8
 Den rättsnormen är skapad av domstolarna för att skydda parter som ingår avtal 

eftersom att båda parter tar en risk i nästan alla avtal.
9
 Ena parten kan bli lurad av den 

andra eller riskera att andra parten inte uppfyller sina åtaganden. För att minska risken 

finns den så kallade lojalitetsprincipen som skyddar bägge parterna inom avtalet.
10

  

Lojalitetsplikten i ett anställningsavtal kan delas in i följande: förbud att konkurrera, 

sekretess och tystnadsplikt, informationsplikt, skyldighet att undvika att skada arbetsgi-

varen eller arbetsgivarens egendom och inte missbruka förtroendet för egen vinning så-

som att ta emot mutor.
11

 Tystnadsplikten i ett anställningsavtal är en form av sekretess-

klausul.
12

  

Vad gäller tystnadsplikten bör parterna anses beakta den när det gäller information som 

kan skada den andra parten.
13

 När det gäller företagshemligheter ställs det högre krav på 

lojalitet eftersom ett röjande kan orsaka stor skada för parten.
14

  

Lojalitetsplikten är starkast vid förtroenderelationer.
15

 En uppdragstagare ska alltid sätta 

sin uppdragsgivares intresse framför sitt eget och inte utnyttja uppdraget för egen vin-

ning.
16

 Även i ett anställningsförhållande är lojalitetsplikten mer ingående än i övriga 

avtal.
17

 Det beror på att arbetsgivaren och arbetstagaren har ett fortlöpande och person-

ligt samarbete. En arbetstagare är skyldig att ta hänsyn till arbetsgivarens intresse och 

                                                 
7
 Hartzell, Lars, Iseskog, Tommy, Anställningsavtalet- en handbok, sid. 243-244. 

8
 NJA 2009 s. 672. Holm, Anders, Den avtalsgrundande lojalitetsplikten- en allmän rättsprincip, sid 1. 

9
 Holm, Anders, Den avtalsgrundande lojalitetsplikten- en allmän rättsprincip, sid 1. 

10
 Holm, Anders, Den avtalsgrundande lojalitetsplikten- en allmän rättsprincip, sid 1. 

11
 Holm, Anders, Den avtalsgrundande lojalitetsplikten- en allmän rättsprincip, sid 136 och Schmidt, Fol-

ke, Löntagarrätt, sid. 258,260-265, 267. 

12
 Hartzell, Lars, Iseskog, Tommy, Anställningsavtalet- en handbok, sid. 140. 

13
 Holm, Anders, Den avtalsgrundande lojalitetsplikten- en allmän rättsprincip, sid 1. 

14
 Hans Nicander, Lojalitetsplikt före, under och efter avtalsförhållanden, Juridisk Tidskrift 1/1995-96 s. 

36.  

15
 Holm, Anders, Den avtalsgrundande lojalitetsplikten- en allmän rättsprincip, sid 130. 

16
 Holm, Anders, Den avtalsgrundande lojalitetsplikten- en allmän rättsprincip, sid 130. 

17
 Holm, Anders, De avtalsgrundande lojalitetsplikten- en allmän rättsprincip, sid 137. 
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sätta det före sitt eget precis som en uppdragstagare.
18

 Arbetstagaren ska helt undvika 

situationer där han/hon kan åta sig plikter som kan kollidera med de plikter arbetstaga-

ren har gentemot arbetsgivaren.
19

  

Arbetstagaren bör uppfylla en miniminivå vad beträffar lojaliteten mot sin arbetsgiva-

re.
20

 Det finns ett krav på en viss lojalitet oberoende vilken ställning har i företaget. Har 

arbetstagaren en större förtroendeposition på företaget så kan arbetsgivaren kräva en 

högre grad av lojalitet.
21

 Vill arbetstagaren ha kvar sitt jobb för att försörja sig ska 

han/hon beakta tystnadsplikten och inte avslöja något som är till nackdel för arbetsgiva-

ren samtidigt som arbetsgivaren måste ha förtroende för att arbetstagaren utför arbetet 

rätt och inte avslöjar företag och affärshemligheter.
22

 

Tystnadsplikten i lojalitetsplikten kräver inte ett extra avtal för arbetsgivaren utan de 

allmänna kraven tillämpas även här men många väljer även att skriva in tystnadsplikten 

i anställningsavtal.
23

 Det är inte bara företagshemligheter som omfattas av tystnadsplik-

ten utan allt som kan vara skadligt för arbetsgivaren som t.ex. om en före detta anställd 

baktalar sin förre arbetsgivare. 
24

 

2.4 FHL 

2.4.1 Vad är en företagshemlighet  

1 § FHL anger: 

”information om affärs- eller driftförhållanden i en näringsidkares rörelse som när-

ingsidkaren håller hemlig och vars röjande är ägnat att medföra skada för honom i 

konkurrenshänseende. Med information förstås både sådana uppgifter som har doku-

menterats i någon form, inbegripet ritningar, modeller och andra liknande tekniska fö-

rebilder, och enskilda personers kännedom om ett visst förhållande, även om det inte 

har dokumenterats”. 

Det som hör till begreppet företagshemlighet är information om en vara eller produkt 

som inte införts på marknaden och idéer om sådan vara eller produkt, om tekniska land-

                                                 
18

 Holm, Anders, Den avtalsgrundande lojalitetsplikten- en allmän rättsprincip, sid 137. 

19
 AD 1993 nr 18. 

20
 AD 1977 nr 118. 

21
 Holm, Anders, Den avtalsgrundande lojalitetsplikten- en allmän rättsprincip, sid 137. 

22
 Hans Nicander, Lojalitetsplikt före, under och efter avtalsförhållanden, Juridisk Tidskrift 1/1995-96 

s.38-39. 

23
 Hartzell, Lars, Iseskog, Tommy, Anställningsavtalet- en handbok, sid. 140. 

24
 Hartzell, Lars, Iseskog, Tommy, Anställningsavtalet- en handbok, sid 140. 
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vinningar och produktionserfarenheter.
25

 Även uppgifter som är affärsmässiga och berör 

administration, planering, försäljning och finansiering är att se som företagshemlighe-

ter.
26

 En företagshemlighet kan också vara en immateriell tillgång.
27

 Med information 

menas även dokumenterad och inte dokumenterad information och som lagtexten ut-

trycker det enskilda personers kännedom om ett visst förhållande.
28

 

I princip är all information i en näringsverksamhet en företagshemlighet men den bör 

hållas skyddad och inte vara lättåtkomlig för de som vill få fram informationen utan att 

ha rätt till den och informationen måste ha ett värde i näringsverksamheten.
29

 

När det gäller hemlighållandet av företagshemligheten kan det inte krävas att den inte 

får spridas. En näringsidkare måste få underrätta samarbetspartners utan att informatio-

nen tappar sin egenskap av företagshemlighet. Det är dock upp till näringsidkaren att 

förtydliga att viss information ska hållas hemlig.
30

 

Om det inte uppkommer en skada för näringsidkaren om informationen läcker ut kan 

det inte ses som en företagshemlighet.
31 

Det är endast relevant information som ses som 

företagshemligheter. All information kan inte erhålla skydd på grund av att näringsidka-

ren anser att den bör hållas hemlig.
 32

 Det ska alltså vara väsentlig information för när-

ingsverksamheten och påverka verksamheten negativt för att informationen ska ses som 

en företagshemlighet och FHL ska vara tillämplig.
33

 

Begreppet näringsidkare i FHL har samma betydelse som i övrig lagstiftning. Alltså en 

”juridisk eller fysisk person som yrkesmässigt driver verksamhet av ekonomisk art, 

oavsett om verksamheten är inriktad på vinst eller ej”.
34

 

För att information ska ses som företagshemligheter måste informationen ha samband 

med affärs- eller driftförhållanden i näringsverksamheten alltså falla in under näringsid-

                                                 
25

 Prop. 1987/88:155 sid 12-13 och Fahlbeck, Reinhold, ”Lagen om skydd för företagshemligheter – en 

kommentar och rättsöversikter” sid. 230. 

26
 Prop. 1987/88:155 sid 12-13. 

27
 Prop. 1987/88:155 sid 12-13 och Fahlbeck, Reinhold, ”Lagen om skydd för företagshemligheter – en 

kommentar och rättsöversikter” sid. 230. 

28
 Prop. 1987/88:155 sid. 12-13. 

29
 Prop. 1987/88:155 sid. 13. 

30
 Prop. 1987/88:155 sid. 13 och Fahlbeck, Reinhold, ”Lagen om skydd för företagshemligheter – en 

kommentar och rättsöversikter” sid. 237. 

31
 NJA 1998 s. 633. 

32
 Prop. 1987/88:155 sid. 13. 

33
 NJA 1998 s. 633. 

34
 Prop. 1987/88:155 sid. 34. 
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karens rörelse.
35

 Begreppet har samma innebörd som i 6 kap. 1 § sekretesslag 

(1980:100) och gäller information som kan hänföras till den pågående driften eller pro-

duktionen.
36

  

2.4.2 Tillämplighet och påföljder 

Enligt 2 § FHL är lagen tillämplig på obehöriga angrepp på företagshemligheter. Sådana 

angrepp kan vara att någon röjer information som skäligen kan misstänkas utgöra brott, 

annat allvarligt missförhållande i näringsidkarens rörelse eller om någon röjer en före-

tagshemlighet som personen eller den före honom fått i god tro. Lagen gäller alla som 

genom uppsåt obehörigen röjer en företagshemlighet och inte enbart arbetstagare hos 

näringsidkaren. Efter FHLs tillkomst minskade behovet av sekretessklausuler i anställ-

ningsavtal men om arbetsgivaren vill utvidga tystnadsplikten ska det klart stå i anställ-

ningsavtalet.
37

 

När en näringsidkare har erhållit information från en annan näringsidkare, via t.ex. sam-

arbetsavtal eller om en konsult erhållit information om en näringsidkare i samband med 

uppdraget, får näringsidkarna här anses ha gemensamma företagshemligheter eftersom 

båda drabbas av skada om hemligheten röjs. När enbart en av näringsidkarna, oftast där 

företagshemligheten ursprungligen kommit ifrån, lider skada av att en företagshemlig-

het röjs ska FHL skydda den skadedrabbade näringsidkaren.
38

 

3 § FHL stadgar att om någon genom uppsåt gör ett obehörigt angrepp röjer eller utnytt-

jar en företagshemlighet kan följden bli att han döms för företagsspioneri med böter el-

ler fängelse i högst två år. Är angreppet grovt kan påföljden bli fängelse i högst sex år. 4 

§ FHL är tillämplig på den som anskaffar sig en företagshemlighet med vetskap om att 

personen som tillhandahållit informationen eller någon före har gjort sig skyldig till fö-

retagsspioneri. Där blir följden för olovlig befattning med företagshemlighet böter eller 

fängelse i högst två år. Vid grovt brott blir påföljden fängelse i högst fyra år. Om gär-

ningen i 3-4 §§ FHL är belagd med strängare straff i brottsbalken (1962:700) ska inte 

FHL användas utan brottsbalken men i övrigt ska FHL ta över straffbestämmelser från 

andra lagar. 

När ett företagsspioneri begås av en anställd ställs högre krav på rekvisitet obehörigen 

än om en person utanför företaget olovligen kommer över företagshemligheter. Det be-

ror på att det inte är så svårt att avgöra om en utomstående kommit över företagshem-

ligheten olovligen. Gäller det däremot en anställd kan det vara svårt att avgöra graden 

                                                 
35

 Fahlbeck, Reinhold, ”Lagen om skydd för företagshemligheter – en kommentar och rättsöversikter” 

sid. 237. 

36
 Prop. 1987/88:155 sid. 35. 

37
 Hartzell, Lars, Iseskog, Tommy, Anställningsavtalet- en handbok, sid. 140. 

38
 Prop. 1987/88:155 sid. 37. 
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av spioneri. En bedömning om den anställdes position och om och om informationen 

ligget klart utanför den anställdes arbetsuppgifter måste göras.
39

 

Ett exempel på företagsspioneri finns i NJA 2001 s. 362 där en anställd hade tillgång till 

en kunddatabas som han kopierade och använde för eget bruk. Det ansågs utgöra en fö-

retagshemlighet eftersom datamaterialet skulle förvaras i det datanätverk som företaget 

hade. Att göra en kopia på kunddatabasen ingick inte i hans fortsatta datastudier. 

Högsta domstolen (HD) ansåg att det var orimligt att arbetstagaren, som hade dataut-

bildning och var anställd för att arbeta med kunddatabasen, inte var medveten om att da-

tabasen skulle hållas hemlig. Det fanns inte något syfte med kopieringen för arbetstaga-

ren men det skedde ändå en risk för företaget vilket gjorde att arbetstagaren fälldes för 

företagsspioneri men med ett lägre straff.
40

 

Med begreppet bereder sig tillgång till menas att gärningsmannen utövar en aktiv hand-

ling. Viljan måste vara att komma över företagshemligheten. Bereder sig tillgång till 

och uppsåt hör därmed ihop. Gärningsmannen måste inse eller känna till att informatio-

nen är hemlig för att bli skyldig till företagsspioneri men om han/hon kommer över 

hemligheterna av en slump blir han/hon inte skyldig. Några rekvisit för begreppet upp-

såt finns inte utan det räcker med indirekt eller eventuellt uppsåt.
41

 

Begreppet anskaffar i 4 § FHL avser all slags förvärv av information. Genom att gär-

ningsmannen har förvärvat information ska han omfattas av 4 § FHL. Det saknar bety-

delse om han/hon inte har fört informationen vidare.
42

 

Vad beträffar skadestånd ska den som gör sig skyldig till brott enligt 3-4 §§ FHL ska er-

sätta skadan som uppkommit enligt 5 § FHL. 6 § FHL gäller förhållandet mellan två 

näringsidkare som har ett samarbetsavtal. 7 § FHL rör förhållandet mellan arbetsgivare 

och arbetstagare. 

2.5 Principalansvaret i SkstL  

2.5.1 Inledning 

Principalansvaret är arbetsgivarens lagstadgade ansvar för arbetstagaren. När en arbets-

tagare vållar skada i tjänsten blir principalansvaret tillämpligt. Principalansvaret kom-

mer nedan att diskuteras. För att ge en förståelse för vad som krävs för skadeståndsan-

svar ska 2 kap. 1-3 §§ SkstL kort utredas. Där utreds begreppen enligt följande: person-

skada, sakskada, kränkning, och ren förmögenhetsskada. Efter det utreds principalan-

svaret och arbetstagarens ersättningsskyldighet. 

                                                 
39

 Prop. 1987/88:155 sid. 38. 

40
 NJA 2001 s. 362. 

41
 Prop. 1987/88:155 sid. 39. 

42
 Prop. 1987/88:155 sid. 40. 
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2.5.2 Definition av skada 

Vad beträffar personskada är det fysiska eller psykiska skador som uppkommer på 

människokroppen.
43

 Några exempel är brutna ben, sår och depressioner.  

För att en skada ska ses som sakskada ska det vara en fysisk skada på fast eller lös 

egendom.
44

 Saken behöver inte förlora sin funktion utan det anses tillräkligt med en 

estetisk nedsättning för att det ska ses som en sakskada. Det saknar även betydelse om 

funktionen minskar mycket eller lite.
45

 

En kränkning enligt 2 kap. 3 § SkstL ska ske via brott och vara ett angrepp mot en nå-

gons person, frihet, frid, eller ära. Här finns en koppling mellan skadeståndsansvar och 

straffansvar vilket även finns vid ren förmögenhetsskada.
46

 Ett exempel på kränkning är 

när någon hotar att skada en person med kränkande ord. 

För att utreda begreppet ren förmögenhetsskada används 1 kap. 2 § SkstL. Där stadgas 

att ren förmögenhetsskada är en ekonomisk skada som uppkommer utan person eller 

sakskada. Exempel på ren förmögenhetsskada är om en företagare blir utsatt för bedrä-

geri eller om en lokal brinner upp på grund av anlagd brand och rörelsen står stilla
47

. En 

ren förmögenhetsskada kan även uppkomma på grund av en personskada.
48

 En person 

kan bli illa misshandlad med följden att personen inte kan arbeta på flera veckor och 

förlorar inkomst.  

Ytterligare exempel på ren förmögenhetsskada kommer att förekomma i analysen. Där 

är exemplen inriktade på näringsverksamhet och skador som kan uppkomma i olika si-

tuationer i näringsverksamhet. 

2.5.3 Arbetsgivarens principalansvar 

3 kap. 1 § SkstL anger: 

”Den som har arbetstagare i sin tjänst skall ersätta  

1. personskada eller sakskada som arbetstagaren vållar genom fel eller försummelse i 

tjänsten, 

2. ren förmögenhetsskada som arbetstagaren i tjänsten vållar genom brott, och 

3. skada på grund av att arbetstagaren kränker någon annan på sätt som anges i 2 kap. 

3 § genom fel eller försummelse i tjänsten.” 

                                                 
43

 Hellner, Jan, Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt sid 105. 

44
 Hellner, Jan, Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt sid 105. 

45
 Hellner, Jan, Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt sid 105. 

46
 Hellner, Jan, Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt sid 78-79. 

47
 Hellner, Jan, Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt sid 66. 

48
 Hellner, Jan, Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt sid 66. 



 

 
12 

Ändamålet med den här paragrafen, enligt förarbetena, var att ge ett skydd för den ska-

delidande. Rätten till ersättning från en arbetstagare saknar ekonomiskt värde och det 

måste anses att rätten till ersättning från arbetsgivaren har ett större ekonomiskt värde.
49

 

Det beror på att ett företag har större möjligheter att teckna ansvarsförsäkringar än en 

enskild och kostnaden som uppstår i näringsverksamheten ska arbetsgivaren stå för.
50

 

I förarbetet till 3 kap. 1 § begränsas jämkning av arbetstagarens skadeståndsansvar. Det 

beror på som ovan nämnt att möjligheten att få ut ersättning blir större om den skadeli-

dande kan vända sig direkt till arbetsgivaren.
51

 De tillfällen som en eventuell jämkning 

kan vara motiverad är om en arbetsgivare blir oskäligt belastad, tillfällen då ansvarsför-

säkring inte finns eller inte täcker skadan. Dock bör hänsyn tas till att den skadelidande 

för att minimera risken för att den skadelidande drabbas för hårt.
52

  

För att ge en förståelse till paragrafen måste vissa begrepp utredas. Dessa är arbetstaga-

re, arbetsgivare och i tjänsten. När det gäller begreppen arbetstagare och arbetsgivare 

ska de civilrättsliga begreppen användas, alltså arbetsrättsliga.
53

  

Ett viktigt begrepp är i tjänsten. Den här paragrafen gäller enbart om skadan vållats i 

tjänsten, alltså när arbetstagaren inte utför arbete som privatperson.
54

 Har en arbetstaga-

re vålla en skada när han inte var i tjänst gäller inte reglerna i 3 kap.  

Några exempel på vad som är i tjänsten finns i NJA 1948 s. 262 och NJA 2000 s. 639. 

NJA 1948 s. 262 handlar om en spårvagnsförare som inte tjänstgjorde utan åkte enbart 

med. Han avvisade en berusad person, glömde bort att varna sin kollega som körde 

spårvagnen som började köra iväg och den berusade personen skadades. Den icke 

tjänstgörande och den tjänstgörande spårvagnsföraren ansågs båda vara skadestånds-

skyldiga av HD eftersom de båda underlåtit att se till att spårvagnen inte började köra 

innan passagerarna var i säkerhet. 

I NJA 2000 s. 639 hade en advokat försummat att bevaka ett testamente och orsakat en 

ren förmögenhetsskada. Även om uppdraget hade en personlig karaktär ansågs advoka-

ten vållat skadan i tjänsten. 

Arbetstagare i skadeståndslagen ska tolkas med de civilrättsliga begreppen. Det innebär 

att begreppet har samma betydelse som inom arbetsrätten.
55

 

                                                 
49

 Prop. 1972:5 sid 185. 

50
 Prop. 1972:5 sid 186. 

51
 Prop. 1972:5 sid 187. 

52
 Prop. 1972:5 sid 193. 

53
 Prop. 1972:5 sid 554-555. 

54
 Sigeman, Tore, Arbetsrätten, sid 152. 

55
 Prop. 1972:5 sid 471. 
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Handlingen som föregått skadevållandet ska ha åsidosatt de ”aktsamhetsnormer som 

culpahandlingen vilar på”.
56

 För att principalansvaret ska övergå från arbetsgivaren till 

arbetstagaren måste alltså arbetstagaren ha handlat culpöst.
57

 Med att arbetstagaren 

skulle handlat culpöst menas att arbetstagaren skulle insett risken med sitt handlande.  

Vad beträffar ren förmögenhetsskada måste den ha vållats genom brott. Det har ingen 

betydelse om straffet för gärningen står i brottsbalken eller i specialstraffrätten mer än 

att handlingen som vållat skadan är straffbar.
58

 

2.5.4 Arbetstagarens eventuella ersättningsskyldighet 

4 kap. 1 § SkstL anger: 

”För skada, som arbetstagare vållar genom fel eller försummelse i tjänsten, är han an-

svarig endast i den mån synnerliga skäl föreligger med hänsyn till handlingens beskaf-

fenhet, arbetstagarens ställning, den skadelidandes intresse och övriga omständighe-

ter.” 

Ett skadeståndsansvar för en arbetstagare uppkommer när en arbetsgivare riktar regress-

krav mot arbetstagaren för skadestånd till tredje man eller när tredje man vänder sig di-

rekt mot arbetstagaren för ersättningsanspråk. Det kan röra sig om person- eller sakska-

da eller ren förmögenhetsskada.
59

 

Vad beträffar begreppen arbetsgivare och arbetstagare har de samma betydelse som i 

2.4.3.
60

 Det gäller även begreppet i tjänsten. 

Det finns fem övriga begrepp i paragrafen som bör förtydligas. Det är synnerliga skäl, 

handlingens beskaffenhet, arbetstagarens ställning, den skadelidandes intresse och öv-

riga omständigheter. 

För att en arbetstagare ska anses helt eller delvis ansvarig för skadan som han vållat i 

tjänsten måste synnerliga skäl föreligga. Omständigheter som talar för att arbetstagaren 

bör ersätta den skadelidande måste finnas för att synnerliga skäl ska föreligga.
61

 Exem-

pel på omständigheter som bör beaktas är gärningens beskaffenhet, den skyldiges ställ-

ning och den skadelidandes intresse.
62

 

                                                 
56

 Prop. 1972:5 sid 469. 

57
 Prop. 1972:5 sid 469. 

58
 Prop. 1972:5 sid 225. 

59
 Prop. 1972:5 sid 553. 

60
 Prop. 1972:5 sid 554-555. 

61
 Prop. 1972:5 sid 556.  

62
 NJA 1990 s. 231. 
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När det gäller regressansvaret för arbetstagaren är utgångspunkten att det slutliga ansva-

ret ska ligga hos arbetsgivaren. Det är mot arbetsgivaren som tredje man ska rikta sitt 

ersättningskrav. Det förutsätts att det är arbetstagaren som har vållat skadan i tjänsten 

för att regressrätten ska bli gällande för arbetsgivaren. Vållande i den här bemärkelsen 

är ett handlande som medför skadeståndsansvar.
63

 När en arbetstagare skadar en med-

kontrahent till arbetsgivaren kan han endast bli skadeståndsskyldig om det i anställ-

ningsavtalet står att arbetstagaren ska ses som ansvarig mot arbetsgivaren.
64

 

Vad gäller handlingens beskaffenhet är omfattningen av vållandet det som är viktigast 

att utreda. Om skadan skett via uppsåtlighet eller grov vårdslöshet ska arbetstagaren 

skadeståndsansvar bedömas hårdare än om det varit en mildare form av vårdslöshet. Det 

är dock inte givet att arbetstagaren ska stå för hela ansvaret även om han handlat med 

grov vårdslöshet. Däremot kan en nedsättning av skadeståndet ske. När en bedömning 

av handlingens beskaffenhet ska göras tas hänsyn till om arbetstagaren hade en förtro-

endeuppgift som han svikit. 
65

 

Vad beträffar arbetstagarens ställning måste en bedömning av arbetstagarens grad av 

ansvar gentemot arbetsgivaren göras.
66

 När en bedömning av graden av arbetstagarens 

ansvar görs tas hänsyn till om arbetstagaren tillhör drift- eller arbetsledningen på företa-

get, har ett ansvar gentemot arbetsgivaren eller har en särskild förtroendeposition i före-

taget. Hänsyn bör även tas till arbetstagarens verkliga inflytande, om han hade sakkun-

nighet eller spetskompetens.
67

 

Den skadelidandes intresse är att få ersättning för den skada som har uppstått.
68

 Anled-

ningen till att det ska beaktas när arbetstagarens skadeståndsansvar ska avgöras är att 

arbetsgivaren kan vara insolvent eller inte har en ansvarsförsäkring.
69

 Då ska arbetstaga-

re bedömas strängare än om arbetsgivaren haft en ansvarsförsäkring. 

När det gäller övriga omständigheter ska arbetsgivarens och arbetstagarens ekonomiska 

förhållanden beaktas.
70

 Om arbetstagaren ska bära ett visst skadeståndansvar ska 

hans/hennes löneförmåner och ekonomi beaktas och om det är en icke ekonomisk verk-

samhet kan det anses troligt att arbetstagaren har en bättre ekonomisk situation.
71

 

                                                 
63

 Prop. 1972:5 sid 556-557. 

64
 Prop. 1972:5 sid 556-557. 

65
 Prop. 1972:5 sid 557-558. 

66
 Prop. 1972:5 sid 558. 

67
Prop. 1972:5 sid 558. 

68
 Prop. 1972:5 sid 561-562 Hellner, Jan, Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt sid 273. 

69
 Prop. 1972:5 sid 561-562 Hellner, Jan, Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt sid 273. 

70
 Prop.1972:5 sid 558. 

71
 Prop. 1972:5 sid 558. 
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3 Analys  

3.1 Inledning 

I det här kapitlet kommer kundens skador samt vem som bär ansvaret för skadorna att 

analyseras. Även vem som bär skadeståndsansvaret kommer att analyseras. Exemplen 

under 3.2 återfinns inte i någon rättskälla utan är egna exempel. Varje delkapitel kom-

mer att börja med en liten inledning för att ge en förståelse för vad analysen innehåller. 

3.2 Kundens skador 

3.2.1 Inledning 

Den skada som kan uppkomma för kunden om arbetstagaren röjer en företagshemlighet 

är ren förmögenhetsskada. Som nämnt ovan kan ren förmögenhetsskada ersättas enbart 

om handlingen som vållade skadan är ett brott. Om någon röjer information som ses 

som en företagshemlighet begås ett brott enligt 1-4 §§ FHL.  

Genom att avslöja en företagshemlighet kan inte kunden drabbas av en sakskada efter-

som det inte är fast egendom eller lösöre som skadas. Det kan inte bli en personskada 

eftersom det inte är en person som skadas rent fysiskt. Det kan inte vara en kränkning 

såsom anges i 2 kap 3 § SkstL. Nedan kommer olika exempel på skador att diskuteras. 

3.2.2 Ny produkt 

Om någon röjer uppgifter om en ny produkt som ännu inte kommit ut på marknaden kan 

det skada företaget på olika sätt. En produkt som företaget kan ha lagt ner mycket kapi-

tal på att utveckla och ta fram kan läcka till en konkurrent. Konkurrentens kostnader för 

produkten minskar och de kan lansera den nya produkten samtidigt eller innan företaget 

lanserar sin. Företaget har nu lagt ut pengar på en produkt till ingen nytta och en ren 

förmögenhetsskada uppstår på grund av utebliven vinst för företaget på de produkter 

som kunderna köper hos konkurrenten. Företaget måste kanske även ta ett högre pris än 

konkurrenten för att täcka de utgifter de haft vilket även här blir en ren förmögenhets-

skada för utebliven vinst. 

3.2.3 Driftförhållanden 

Ett exempel på driftförhållanden är om företaget har utvecklat ett produktionseffektivi-

serande sätt att framställa en produkt. Om någon röjer informationen kan en konkurrent 

använda sig av informationen för att sänka sina kostnader och därmed sänka sitt pris 

vilket gör att företaget kan bli av med kunder. Då uppstår en ren förmögenhetsskada. 

Ett annat exempel på driftförhållanden är personaltillsättningen. För att öka produktivi-

teten kanske personalen jobbar i speciella skift eller i olika team. Om det läcker ut till en 

konkurrent sker en ren förmögenhetsskada på samma sätt som i exemplet ovan. 
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3.2.4 Försäljningshemligheter  

Kampanjer och marknadsföring är försäljningshemligheter. Om en konkurrent kommer 

över information om exempelvis en kampanj för en vara kan konkurrenten ha en egen 

kampanj veckan innan på samma vara. Företaget ska ha 20 procent rabatt på varan och 

konkurrenten kan då ha 15 procent rabatt veckan innan eftersom ingen vet att företaget 

ska ha sin kampanj veckan efter. När företaget väl har sin kampanj har de flesta redan 

köpt varan och företagets vinst minskar. Det blir även här en ren förmögenhetsskada. 

Försäljningshemligheter kan gå ihop med ny produkt. Får konkurrenten tag i informa-

tion om när företaget hade tänkt lansera sin vara kan konkurrenten lansera sin tidigare 

för att uppnå samma effekt som med kampanjen. Konkurrenten lanserar sin vara först 

och när företaget väl ska lansera sin har kunder redan köpt varan hos konkurrenten. 

3.2.5 Immateriell tillgång 

Rättigheter till en logotype eller ett varumärke är exempel på immateriella tillgångar. 

Som exemplet i inledningen nämnde är en logotype under bearbetning en företagshem-

lighet eftersom det skulle skada företaget om information om logotype läckte ut. Någon 

obehörig kan då registrera logotypen så att företaget inte har rättigheter för just den lo-

gotypen. Då kan företaget antingen köpa tillbaka rättigheterna från den som registrerade 

logotypen eller göra en ny. I båda fallen måste företaget lägga ut mer pengar än vad som 

var tänkt på logotype och till följd av det minskas vinsten. Då uppstår en ren förmögen-

hetsskada.  

3.2.6 Finansiering  

Bra prioritering på rätt material och ett bra sätt att planera budgeten på är exempel på in-

formation som ses som finansieringshemligheter. Skulle en konkurrent komma över in-

formationen så skulle de kunna minska sina kostnader på samma sätt som företaget. Det 

kostar pengar att arbeta fram sätt att planera och minska finansieringen och om en kon-

kurrent kan minska sina kostnader utan att först lagt ut pengar som företaget gjort förlo-

rar företaget pengar. En ren förmögenhetsskada uppstår eftersom förlusten av pengarna 

ger en minskad vinst. 

3.3 På vem ligger ansvaret för skadan 

3.3.1 Inledning 

Här ska skadorna som nämndes under 3.1 analyseras för att få fram ett svar på vem som 

bär ansvaret. I alla exemplen är utgångspunkten att det är arbetstagaren som röjt arbets-

givarens kunds företagshemligheter. I alla exemplen har skadan som uppkommit varit 

ren förmögenhetsskada.  
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3.3.2 Ansvaret för skadan 

Om arbetstagaren själv söker upp information med syfte att komma över kundens före-

tagshemligheter uppfylls rekvisitet för att 3 § FHL ska bli tillämplig. Om arbetstagaren 

erhåller information från någon som olovligen sökt upp information om kundens före-

tagshemlighet och arbetstagaren är medveten om det är rekvisitet i 4 § FHL tillämplig.  

Vad beträffar både företagsspioneri och olovlig befattning med företagshemligheter är 

det arbetstagaren som bär ansvaret och ska dömas till en påföljd. Det framgår av 3-4 §§ 

FHL eftersom lagen inte specifikt är riktad mot en särskild grupp utan just den som 

olovligen bereder sig tillgång till en företagshemlighet eller den som vet om att perso-

nen som avslöjar en företagshemlighet har via företagsspioneri sökt upp företagshem-

ligheten. 

Om en arbetstagare kommer åt en hemlighet utan att olovligen berett sig tillgång till 

hemligheten kan han/hon fortfarande dömas för företagsspioneri som i NJA 2001 s. 

362. Om t.ex. en arbetstagare som jobbar med en kunds logotype och läcker ut den till 

allmänheten eller registrerar den innan kunden har möjlighet till det är det fortfarande 

företagsspioneri eftersom det inte ingick i arbetsuppgiften att röja logotypen. Vad som 

anses som lovligen är sådant som ligger inom arbetsuppgiften vilket framgår av NJA 

2001 s. 362.  

Eftersom de hemligheter som en kund och uppdragstagare delar ses som företagshem-

ligheter hos båda röjer arbetstagaren en företagshemlighet hos både kunden och sin ar-

betsgivare. Det ingår varken i arbetsuppgifterna hos kunden eller hos arbetsgivaren att 

registrera logotypen. Arbetstagaren bryter även mot lojalitetsplikten mot arbetsgivaren 

och kunden. 

Som NJA 2001 s. 362 även nämnde behöver inte arbetstagaren ha ett syfte med att röja 

företagshemligheten att dömas för företagsspioneri. Det kan däremot bli ett lindrigare 

straff om arbetstagaren inte har ett syfte än om han/hon har ett. 

Alltså kan ingen annan än den som röjer företagshemligheten bli ansvarig för skadan i 

de angivna exemplen ovan. Det har inte någon betydelse om den ansvarige har tillgång 

till materialet i sina arbetsuppgifter eftersom det inte ingår i arbetsuppgifterna att sprida 

eller kopiera materialet. 

3.3.3 Skadeståndsansvaret  

Den mest intressanta frågan är vem som ska bära skadeståndsansvaret. Enligt principal-

ansvaret ska arbetsgivaren svara för arbetstagarens skador. Att skadan är en ren förmö-

genhetsskada vållad genom brott har framgått klart i alla exemplen ovan. Det är då prin-

cipalansvaret enligt 3 kap. 1 § 2 p SkstL träder in och arbetsgivaren ska ersätta kundens 

skador. 
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Enbart i undantagsfall kan skadeståndansvaret läggas på arbetstagaren och då måste en 

bedömning av den skadvållande handlingens beskaffenhet, arbetstagarens ställning på 

företaget och den skadelidandes intresse göras. 

Vad beträffar handlingens beskaffenhet görs en bedömning av vållandets omfattning. I 

exemplen i 3.2.2 anses arbetstagaren ha en förtroendeuppgift på företaget. Arbetstaga-

ren har utvecklat en ny produkt, är in satt i försäljningshemligheter eller skapar en im-

materiell tillgång och det måste anses vara en förtroendeuppgift. Exemplen nämner inte 

om arbetstagaren röjer företagshemligheten via uppsåt, grov vårdslöshet eller vårdslös-

het men det har inte någon betydelse vilket av de tre rekvisiten som uppfylls. Arbetsta-

garen kan ändå bli skadeståndsskyldig.  

Som nämndes i stycket ovan anses arbetstagaren ha en förtroendeuppgift på företaget 

men arbetstagarens verkliga inflytande måste beaktas. Om arbetstagaren har varit med 

och utvecklat de objekten som är fokus i exemplen får det anses att det verkliga infly-

tandet är stort. Eftersom arbetsgivaren är ett konsultföretag bör arbetstagaren varit med 

och utvecklat kundens företagshemligheter alltså har arbetstagare en förtroendeuppgift.  

I exemplen ovan är det inget som tyder på att arbetsgivaren inte har någon ansvarsför-

säkring eller inte har några likvida medel för att betala ett skadestånd. Därför uppfylls 

inte det bakomliggande syftet för rekvisitet den skadedrabbades intresse.  

I de övriga omständigheterna, som måste beaktas enligt 4 kap. 1 § SkstL, är de ekono-

miska förhållanden inbegripna. Det framgår inte i exemplen om vad för sorts ekono-

miskt förhållande arbetsgivaren och arbetstagaren har men det är inte att anses troligt att 

arbetstagaren har det bättre ställt än arbetsgivaren inte heller att arbetsgivaren är en 

ekonomisk förening. 

Eftersom det står och i 4 kap. 1 § SkstL ska alla rekvisiten vara uppfyllda om arbetsta-

garen ska vara skadeståndsskyldig. Även om alla är uppfyllda behöver det inte betyda 

att arbetstagaren ensam ska bära skadeståndsansvaret. Rekvisitet för handlingens be-

skaffenhet är uppfyllt såsom rekvisitet om arbetstagarens ställning men inte rekvisiten 

för den skadelidandes intresse eller de övriga omständigheterna. Därför är det arbetsgi-

varens ansvar. 

Något som är viktig att uppmärksamma är att lagen är skriven då det var lättare för en 

näringsidkare än en privatperson att teckna en ansvarsförsäkring. I dag har de flesta en 

hemförsäkring som täcker sådana skador. 

3.4  I de fall då arbetsgivaren bär ansvar kan han/hon friskri-

va sig? 

3.4.1 Inledning 

Här ska en eventuell friskrivning diskuteras. Först fastslås vem som bär ansvaret och 

sedan om en eventuell friskrivning är möjlig och på vilket sätt friskrivningen ska ske. 
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3.4.2 Ansvar för röjandet av företagshemligheter 

Det framgår klart att det är arbetstagaren som bär ansvaret för skadan som skett efter det 

att han/hon röjt en företagshemlighet. Därför behöver inte arbetsgivaren friskriva sig. 

3.4.3 Ansvar för skadeståndanspråket 

Eftersom det inte finns ett utförligt exempel på skadan är det svårt att avgöra vem som 

bär skadeståndsansvaret men eftersom alla kriterier inte är klart uppfyllda är det princi-

palansvaret som är tillämpligt och arbetsgivaren är den som ska stå för skadeståndsan-

svaret. I förarbetena framgår det att arbetsgivaren kan rikta ett regresskrav mot sin ar-

betstagare. Det förutsätter att arbetstagaren har skadat en medkontrahent till arbetsgiva-

ren och att det står i anställningsavtalet att arbetstagaren ska ses som ansvarig mot ar-

betsgivaren. 

Eftersom arbetsgivaren har ett avtal med en kund är kunden arbetsgivarens medkontra-

hent och det är arbetstagaren som skadar kunden. Det arbetsgivaren kan göra är att i an-

ställningsavtalet skriva in en klausul där det framgår att arbetstagaren ska stå som ska-

deståndsansvarig när han/hon skadar arbetsgivarens medkontrahent.  

Följaktligen kan arbetsgivaren friskriva sig från skadeståndsansvar om arbetstagaren 

skulle skada kunden. Det enda arbetsgivaren måste göra är att skriva in det i anställ-

ningsavtalet. 
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4 Slutsats och egna kommentarer 

Den skada som uppkommer för kunden är en ren förmögenhetsskada. Det framgår klart 

av exemplen i 3.2.  

Skadan är en följd av att arbetstagaren har röjt en företagshemlighet. Den enda som bär 

ansvaret för en skada som uppkommer av ett röjande av företagshemligheter är den som 

röjer hemligheten. Att företagshemligheten ingår i den röjandes arbetsuppgifter är inte 

av betydelse. Det är inte att anses troligt att röja information ingår i arbetsuppgifterna. 

Det är arbetstagaren som bär ansvaret för skadan och är den enda som kan dömas för 

brott enligt FHL. 

Skadeståndsansvaret står arbetsgivaren för. I första hand genom principalansvaret men 

även enligt 4 kap. 1 § SkstL eftersom alla rekvisiten inte är uppfyllda för att arbetstaga-

ren ska ta över skadeståndsansvaret. Det räcker alltså inte med att tre av fyra är uppfyll-

da eftersom det står och i paragrafen. 

Däremot i syftet med lagen, som återfinns i förarbetena, står det att om arbetstagaren 

skadar en medkontrahent, kunden, till arbetsgivaren kan arbetstagaren komma att bli 

skadeståndsansvarig. Det beror på att arbetsgivaren kan ha ett regresskrav mot arbetsta-

garen. Arbetstagaren kan endast bli ansvarig om det i anställningsavtalet står att arbets-

tagaren är ansvarig gentemot arbetsgivaren. En friskrivning kan enbart ske på det sättet. 

Något som bör uppmärksammas är syftet med principalansvaret. I förarbetena står det 

att det är lättare och mer enkelt för en arbetsgivare att teckna en ansvarsförsäkring. Det 

är möjligt att så var fallet på 60- och 70-talet men i dag finns en ansvarsförsäkring i de 

flesta hemförsäkringar och de flesta har en hemförsäkring. Därför anser jag att en dis-

kussion om huruvida principalansvaret ska vara kvar, göras om eller upphävas är nöd-

vändig i framtiden eftersom principalansvaret syfte inte är tillämnbart på dagens sam-

hälle. 

Alltså den skada som uppkommer efter röjande av företagshemligheter är en ren förmö-

genhetsskada som arbetstagaren bär ansvaret för. Skadeståndsansvaret är arbetsgivarens 

genom principalansvar som inte via 4 kap. 1 § SkstL kan bli arbetstagarens ansvar. En 

friskrivning från arbetsgivarens sida är möjlig då arbetstagaren skadar en kund om 

friskrivningen finns med i anställningsavtalet. 
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