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Sammanfattning 
I ett kunskapsföretag besitter anställda kunskap om företagets hemligheter genom sin an-

ställning. Denna kunskap utgör en väsentlig tillgång i företaget och stärker företagets kon-

kurrensförmåga på marknaden, vilket ökar behovet av ett starkt skydd för företagshemlig-

heter. 

Problematiken uppstår när anställda lämnar sin anställning och tar med sig den hemliga in-

formationen till sin nya arbetsgivare och utnyttjar den där. När anställda konkurrerar med 

sin tidigare arbetsgivare får den arbetsrättsliga lojalitetsplikten väsentlig betydelse. Utgångs-

punkten är att anställda inte är bundna av lojalitetsplikten när anställningen upphör, vilket 

innebär att anställda är fria att utnyttja kunskap, erfarenhet och skicklighet som förvärvats 

under anställningen. Detta innebär att anställda inte kan ställas till ansvar efter anställning-

ens upphörande, förutom i vissa fall då det enligt lagen (1990:409) om skydd för företags-

hemligheter (FHL) föreligger ”synnerliga skäl”. Avtal mellan parterna kan därför få en av-

görande betydelse för arbetsgivares skydd. 

En godtroende ny arbetsgivare kan själv bli skadeståndsansvarig om en nyanställd, i sin nya 

anställning, missbrukar tidigare arbetsgivares företagshemligheter. Frågan som uppsatsen 

behandlar är huruvida den nya arbetsgivaren kan skydda sig mot detta.  

Slutsatsen är att FHL:s sanktionssystem och den arbetsrättsliga lojalitetsplikten är en ny ar-

betsgivares främsta skydd. Risken för en ny arbetsgivare att drabbas av skadestånd enligt 

FHL är överhängande när en anställd missbrukat tidigare arbetsgivares företagshemligheter 

i den nya verksamheten. I förebyggande syfte kan en ny arbetsgivare vidta åtgärder, t.ex. 

klargöra för anställda om sanktionssystemets innebörd och om arbetsgivarens egen inställ-

ning. Med anledning av KOM(2013) 813 och lagrådsremissen den 12 december 2013 kan 

en ny arbetsgivares skydd komma att förstärkas.  
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Abstract 
In a knowledge based company employees possess knowledge of the company’s secrets 

through their employment. This knowledge constitutes an essential asset of the company 

and strengthens its competitive position on the market, which increases the need for strong 

protection of trade secrets. 

The problem arises when employees terminate their employment and bring trade secrets to 

their new employer and exploit it there. When employees compete with their previous em-

ployer, the labour law duty of loyalty is essential. The starting point is that employees are 

not bound by the duty of loyalty when the employment is terminated, which implies that 

employees are free to utilize the knowledge, experience and skills acquired during their em-

ployment. This means that employees can not be held liable under the Act on the Protec-

tion of Trade Secrets (“the Act”) after the termination of the employment, except from 

“extraordinary reasons”. Contracts may therefore be vital for employers’ protection. 

A new employer in good faith can be held liable for damages if the new employee during 

the new employment abuses the previous employer’s trade secrets. The question that this 

thesis addresses is whether the new employer can protect himself/herself against this. 

The conclusion is that the Act’s system of sanctions and the labour law duty of loyalty is a 

new employer’s primary protection. The risk for a new employer to suffer damages under 

the Act is imminent when an employee has abused previous employer’s trade secrets in the 

new business. The new employer can take measures for preventive purposes, for example 

to clarify to employees the meaning of the system of sanctions and the employer’s own po-

sition. COM(2013) 813 and the proposal for new legislation referred to the Swedish Coun-

cil on Legislation (December 12, 2013) may enhance a new employer’s protection. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Problematiken med att skydda företagsspecifik information från att avslöjas och spridas, 

liksom lösningarna av att skydda sådan information, har varierat över tiden. Bestämmelser 

som rör illojala angrepp på andra näringsidkares företagshemligheter är inget nytt. Ur-

sprunget och därmed grunden till problematiken kan härledas redan till år 1919.1 I takt med 

att informationssamhället och kunskapssamhället har tagit fart har också problematiken 

kring angrepp av andra näringsidkares företagshemligheter förändrats. Företag bygger i allt 

större utsträckning sin verksamhet på information och kunskap. Detta innebär att ett skydd 

för angrepp på företagshemligheter är viktigt för ett företags möjlighet att få vara kvar på 

marknaden.2 Lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter (FHL) reglerar skydd för 

information som hålls hemlig av företag3 och skyddar mot obehöriga angrepp på företags-

hemligheter.4 Vad som utgör en företagshemlighet är mycket varierande, det kan röra sig 

om allt ifrån högteknologisk information till kundlistor. Ur näringsidkarens perspektiv kan 

ett skydd för företagshemligheter vara lika betydelsefullt som skyddet för exempelvis ett pa-

tent.5 

Företagshemligheter som ”rättsfigur” har fått en starkt ökad kommersiell betydelse.6 Ru-

briken ”Sparkade stjäl företagshemligheter – och tycker att det är okej” i Computer Sweden från 

februari 2009 av Martin Wallström belyser problematiken ur ett arbetsgivarperspektiv. Hur 

en arbetsgivare kan skydda sig mot detta har redogjorts för i exempelvis Ny Juridik 2:09 s. 

23-42 av verksamma jurister. Den nya problematiken kommer utav att det oftast är an-

ställda som besitter kunskapen om företagens hemligheter eller till och med producerar så-

dan hemlig information. I många fall utgör anställdas kunskap den enda eller mest väsent-

liga tillgången i ett företag.7 Eller som Lars Hartzell uttrycker det: ”Substansen i ett modernt 

                                                
1 SOU 1983:52 s. 17. 

2 Prop. 1987/88:155 s. 10. 

3 Helgesson, SvJT 1997 s. 28. 

4 2 § FHL. 

5 Prop. 1987/88:155 s. 10. 

6 Bengtsson & Kahn, Ny Juridik 4:02 s. 7. 

7 Ds 2002:56 s. 309. 
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kunskapsföretag ligger i de anställdas hjärnor snarare än i kapital och maskiner”8. Detta innebär att 

anställda som besitter kunskapen får en starkare ställning gentemot sin arbetsgivare.9 I 

många fall är det anställda som angriper sin arbetsgivares företagshemligheter under sin an-

ställning, i syfte att använda dem i konkurrerande verksamhet eller vidareförmedla inform-

ationen.10 Av anställningsavtalet följer en lojalitetsplikt. Den anställda ska undvika pliktkol-

lision och beakta arbetsgivarens intressen.11 När anställda sedan byter anställning är det vik-

tigt att säkerställa att företagshemligheter inte kommer att utnyttjas hos en konkurrent. När 

den anställda har bytt anställning är det den nya arbetsgivaren som måste se till att den ny-

anställdas kunskap om tidigare arbetsgivares företagshemligheter inte utnyttjas i verksam-

heten, då detta kan medföra ett skadeståndsansvar enligt FHL. 

Ett fall som belyser detta är AD 2013 nr 24 som belyser möjligheten till ny praxis i fråga 

om skadeståndsansvar, för en godtroende ny arbetsgivare, när en nyanställd tar med sig den 

tidigare arbetsgivarens företagshemligheter och använder sig av dessa i verksamheten. Ar-

betstagaren och den nya arbetsgivaren fick solidariskt betala sammanlagt 3 500 000 kr i 

skadestånd för brott mot FHL. Att anställda angriper sin arbetsgivares företagshemligheter 

har betecknats som ett stort samhällsproblem i litteraturen. Denna uppfattning delade även 

riksåklagaren i en skrivelse (Dnr RÅ-2203-1253, 2003-11-17) till regeringen efter Svea hov-

rätts dom den 20 oktober 2003 i mål nr B 5221-03, det s.k. Ericsson-fallet. I detta fall har 

en anställd som röjt företagshemligheter friats från straffansvar eftersom den anställda i sitt 

arbete haft lovlig tillgång till samma hemligheter. I skrivelsen framhölls det att om en kri-

minalisering av anställdas angrepp på företagshemligheter, som de har lovlig tillgång till, blir 

aktuell skulle det vara ett steg i rätt riktning mot bakgrund av rättsutvecklingen och den 

ökande betydelsen av företagshemligheter på området.12  

1.2 Syfte och avgränsning 
Syftet är att fastställa gällande rätt beträffande hur en ny arbetsgivare kan skydda sig mot 

skadeståndsansvar enligt FHL som aktualiseras när anställda använder sig av tidigare ar-

betsgivares företagshemligheter i verksamheten.  

                                                
8 Hartzell, Legala affärer nr 3 2004 s. 21. 

9 Helgesson, JT 1995/96 nr 2 s. 514. 

10 Bengtsson & Kahn, Ny Juridik 3:05 s. 28. 

11 AD 1993 nr 18. 

12 Bengtsson & Kahn, Ny Juridik 3:05 s. 28. 
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Frågeställningar som har för avsikt att besvara syftet är: 

• Lagreglerat skydd: Vad finns det för lagreglerat skydd i FHL för en ny arbetsgivare 

när en nyanställd tar med sig och utnyttjar företagshemligheter från tidigare arbets-

givare i verksamheten? Kan en ny arbetsgivare frias ifrån skadeståndsansvar? 

• Avtalsreglerat skydd: Vad innebär lojalitetsplikten för en ny arbetsgivare? Kan avtal 

förstärka en ny arbetsgivares skydd? 

• EU-reglerat skydd: Vad skulle EU kommissionens förslag, KOM(2013) 813, till direk-

tiv om skydd för företagshemligheter (”EU-förslaget”) och lagrådsremissen ”Ett 

bättre skydd för företagshemligheter” den 12 december 2013 (Justitiedepartemen-

tet) (”lagrådsremissen”) innebära för skyddet? Förstärks den ”kvardröjande” lojali-

tetsplikten genom EU-förslaget och lagrådsremissen? 

Frågeställningarna besvaras i första hand ur ett arbetsgivarperspektiv, liksom ett näringsid-

karperspektiv. Situationen som uppsatsen fokuserar på är när en arbetstagare fått lovlig till-

gång till en företagshemlighet i sin tidigare anställning och sedan utnyttjar den i sin nya ar-

betsgivares verksamhet. Utgångspunkten för uppsatsen är FHL. Uppsatsen belyser även 

gränsdragningen mellan företagets material och den anställdas material. Detta är en viktig 

utgångspunkt för omfattningen av arbetsgivarens skydd för företagshemligheter. 

Offentligrättsliga sektorn och kollektivavtalsrättsliga frågor behandlas inte i uppsatsen. Inte 

heller berörs processuella bevisfrågor som ett skydd. Uppsatsen avgränsas också till att inte 

behandla internationella överenskommelser, såsom TRIPs-avtalet (Agreement on Trade 

Related Aspects of Intellectual Property Rights). 

1.3 Metod och material 
Rättsvetenskapen som metod beskrivs som ett vitt begrepp av Claes Sandgren.13 Situation-

en som uppsatsen fokuserar på, utgör en samhällelig företeelse som är föremål för rättslig 

prövning av praktiskt verksamma jurister. Det är när normer i samhället utgör rättsregler 

som de blir av intresse för verksamma jurister.14 Situationen utgör på detta sätt rättsveten-

skap. Den juridiska metoden betecknar hur lagregler ska tillämpas utifrån den verklighet 

som situationen berör. Uppsatsen är ”situationsanpassad” och utgår ifrån en beskrivande 

metod för att redogöra för gällande rätt. Uppsatsen består av en redogörelse för det 
                                                
13 Sandgren, Ämne, material, metod och argumentation, s. 39. 

14 Hydén, En introduktion till juridiken, s. 12. 
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lagstadgade skyddet i FHL, den arbetsrättsliga lojalitetsplikten och möjligheten till avtal på 

sidan av FHL, samt EU-förslaget och lagrådsremissen. Den första delen i uppsatsen be-

handlar det lagstadgade skyddet för företagshemligheter med anledning av FHL. Då ämnet 

handlar om skyddet för företagshemligheter i en specifik situation är definitionen av vad en 

företagshemlighet är en viktig utgångspunkt. Bakgrunden och tillkomsthistorien till FHL är 

också av betydelse för en djupare förståelse av ämnet och frågeställningen. För att få en 

heltäckande bild av en arbetsgivares skydd för företagshemligheter blir arbetstagarens ska-

deståndsansvar samt lojalitetsplikt av betydelse. Arbetstagarens ansvar blir arbetsgivarens 

skydd enkelt uttryckt. Mot bakgrund av att en genomgång är viktig för förståelsen används 

en ”deskriptiv metod” för att beskriva gällande rätt.15 

Den primära rättskällan genom uppsatsen är FHL. Då FHL är begränsad krävs det ytterli-

gare rättskällor för att beskriva gällande rätt. En viktig rättskälla är AD 2013 nr 24 som be-

lyser ny rättspraxis. Rättsfallet behandlar situationen när en arbetstagare fått lovlig tillgång 

till en företagshemlighet i sin tidigare anställning och sedan utnyttjar den i sin nya arbetsgi-

vares verksamhet. Detta fall utgör en utgångspunkt för framställningen av en ny arbetsgi-

vares ansvar. En annan viktig utgångspunkt som ligger till grund för materialet är Reinhold 

Fahlbecks bok ”En kommentar och rättsöversikter” om skyddet för företagshemligheter. Denna 

bok ger utförlig information på området och utgör en bra grund för att få en heltäckande 

bild av skyddet för företagshemligheter och dess rättskällor med högt rättskällevärde, t.ex. 

prop. 1987/88:155 till FHL. 

FHL innehåller regler som är dispositiva, vilket innebär att det går att reglera exempelvis en 

strängare tystnadsplikt i avtal. Detta får betydelse för förhållandet mellan arbetstagare och 

arbetsgivare inom arbetsrätten.16 Den avtalsrättsliga delen i uppsatsen utgår ifrån den ar-

betsrättsliga lojalitetsplikten och behandlar även privaträttsliga klausuler som utgör möjlig-

heter för arbetsgivare att få ett mer heltäckande skydd för företagshemligheter än vad FHL 

erbjuder. I denna del utgör relevant doktrin en betydande del för att skapa en djupare för-

ståelse för ämnet och för att inleda diskussion. Utgångspunkten för beskrivningen av lojali-

tetsplikten är departementsskrivelsen Ds 2002:56 och betänkandet SOU 1983:52. Dessu-

tom är rättspraxis en viktig rättskälla för innebörden av lojalitetsplikten. Beträffande klausu-

lerna får doktrin och artiklar en viktigare betydelse för förståelsen av avtalsfriheten. Även 

                                                
15 Sandgren, Ämne, material, metod och argumentation, s. 66. 

16 Hydén, En introduktion till juridiken, s. 26. 
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här utgör Fahlbecks bok en viktig utgångspunkt för att sätta in klausulerna i rätt samman-

hang. 

Efter den deskriptiva delen kring det lagstadgade och det avtalsrättsliga skyddet för en ar-

betsgivare följer en genomgång av relevanta delar av utvecklingen mot ett förstärkt skydd 

för företagshemligheter med anledning av EU-förslaget och lagrådsremissen. I denna del 

beskrivs gällande rätt (de lege lata) och eventuellt framtida gällande rätt (de lege ferenda) 

om skyddet för företagshemligheter och även synpunkter med anledning av utvecklingen. 

Här beskrivs hur gällande rätt kan förändras och hur ändringarna kan ifrågasättas eller be-

hövas. EU-förslaget och lagrådsremissen utgör de primära rättskällorna för denna del. En 

faktapromemoria 2013/14:FPM42 av regeringskansliet är också en viktig utgångspunkt för 

att förstå de väsentliga delarna av förslaget utifrån svensk rätts synvinkel. För att erhålla yt-

terligare stöd för svar på frågeställningen används även information som har framkommit 

på ett seminarium lett av Sören Öman och Henrik Bengtsson den 3 mars 2014 på Stock-

holms universitet rörande EU-förslagets konsekvenser på arbetsplatser (”seminariet”). 

I slutet av uppsatsen följer en analys samt slutsats. I den delen analyseras syftet med tillhö-

rande frågeställningar och en slutsats formas med anledning av syftet. Tanken är att en ar-

betsgivare ska kunna tillgodogöra sig information i ämnet för att kunna skydda sig mot att 

en nyanställd angriper tidigare arbetsgivares företagshemligheter. Analysen sätter problema-

tiken i ett sammanhang för att ge en verksam jurist en helhetsbild på området.  

1.4 Disposition 
Uppsatsen kan delas in i tre delavsnitt: det lagstadgade skyddet för företagshemligheter, det 

avtalsrättsliga skyddet för företagshemligheter samt det reglerade skyddet för företagshem-

ligheter i framtiden både på EU-nivå och i svensk lagstiftning. I den första delen redogörs 

för skyddet i FHL och företagshemlighet som begrepp. Efter det behandlas gränsdragning-

en mellan företagsspecifik information och en anställds kunskap och erfarenhet samt in-

tresseavvägningen i enlighet med FHL. Därefter följer en beskrivning av arbetstagares och 

arbetsgivares skadeståndsansvar samt arbetstagares kritikrätt.  

Den avtalsrättsliga delen inleds med en genomgång av den arbetsrättsliga lojalitetsprincipen 

och behandlar sedan kravet på lojalitet för en arbetstagare under anställningen och efter att 

anställningen har upphört. Arbetstagarens ansvar i form av skadeståndsansvar och lojali-

tetsplikt samt rättigheter i form av kritikrätt utgör viktiga utgångspunkter för att förstå in-

nebörden av skyddet för företagshemligheter för en arbetsgivare.  
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Den tredje delen handlar om en framtida utveckling av skyddet för företagshemligheter. 

Utgångspunkten är EU-förslaget och lagrådsremissen. Detta delavsnitt innehåller vidare 

kunskap om förändringarnas innebörd och hur ändringarna kan ifrågasättas eller behövas. 

Efter avslutad faktagenomgång följer en analys samt slutsats med anledning av syftet och 

frågeställningarna. Analysen följer samma uppdelning av delavsnitt som i övriga uppsatsen. 
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2 Vad finns det för lagstadgat skydd i FHL? 

2.1 FHL:s långdragna och invecklade tillkomsthistoria 
I det svenska ekonomiska systemet dominerar marknadsekonomin. I praktiken har mark-

nadsekonomins mål om fri konkurrens mellan företag uppnåtts med en fungerande eller ef-

fektiv konkurrens. Genom bl.a. marknadsrättslig lagstiftning17 upprätthålls denna konkur-

rens. I denna lagstiftning regleras otillbörliga konkurrensmetoder och till dessa hör illojala 

angrepp på andra näringsidkares företagshemligheter.18  

När FHL infördes och ersatte de gamla reglerna om illojal konkurrens i lagen (1931:152) 

med vissa bestämmelser mot illojal konkurrens (IKL) rådde det enighet om att reglerna var 

i behov av modernisering för att åstadkomma ett förstärkt skydd för företagshemligheter.19 

Bakgrunden till tillkomsten av FHL var den samhällsekonomiska betydelsen av sund kon-

kurrens och kunskapen som produktionsfaktor.20 Bristande skydd för företagshemligheter 

kan leda till att investeringsviljan hämmas och att företagens samarbete försämras.21  

Lagstiftningsärendet för FHL blev långdraget22 och den föreslagna nya lagen blev föremål 

för livlig debatt i massmedia, främst ur en yttrandefrihetssynvinkel.23 I artiklar stod det att 

”tystnaden breder ut sig på arbetsplatserna”24. I debatten hävdades att de föreslagna bestämmel-

serna skulle innebära oacceptabla ingrepp i den fria opinionsbildningen25. Kritiker till för-

slaget menade att reglerna skulle hindra anställda från att avslöja missförhållanden i arbets-

givarens verksamhet.26 Lagförslaget kallades för ”munkavlelag” eller ”Lex Bratt”. Ingenjö-

ren Ingvar Bratts avslöjanden om vapenexport hade utlöst debatten. Det var således inte 

                                                
17 Som exempelvis KL, MFL och BrB om mutor och bestickning. 

18 SOU 1983:52 s. 17. 

19 Koch, Festskrift till Hans Stark, s. 154. 

20 Bengtsson & Kahn, Ny Juridik 4:02 s. 8 f. 

21 Fahlbeck, En kommentar och rättsöversikter, s. 290. 

22 Lagförslaget om skydd för företagshemligheter blev – på yrkande av riksdagsledamöter vid behandlingen av 
utskottsbetänkandet - vilande i ett år med stöd av 2 kap. 12 § 3 st. RF. Se Koch, Festskrift till Hans Stark, 
Jure AB 2001, s. 153 f. 

23 Fahlbeck, En kommentar och rättsöversikter, s. 20. 

24 Koch, Festskrift till Hans Stark, s. 154. 

25 2 kap. RF, TF och YGL. Se Fahlbeck, En kommentar och rättsöversikter, s. 40 ff. 

26 Koch, Festskrift till Hans Stark, s. 153. 
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lagens primära syfte som debatten och kritiken handlade om. Kritiken var främst inriktad 

på den vida definitionen av begreppet företagshemlighet som tänktes kunna ge ett skydd 

för brottslig eller i övrigt oacceptabel verksamhet.27 

2.2 Vad är en ”företagshemlighet”? 

2.2.1 Skyddet för företagshemligheter i FHL 

För att åtnjuta skydd av FHL krävs det att lagen är tillämplig. För att lagen ska bli tillämplig 

krävs det att det är fråga om ett angrepp på information som i lagens mening utgör en före-

tagshemlighet och att angreppet är obehörigt.28 Med andra ord utgör begreppen ”företags-

hemlighet” och ”obehörigt angrepp” förutsättningar för att FHL ska tillämpas.  

Med angrepp avses i FHL varje olovligt anskaffande, utnyttjande eller röjande av företags-

hemlighet oavsett om det är straffbart eller skadeståndsgrundande.29 Kravet på ”obehörigt 

angrepp” gör att skyddet för företagshemligheter inte blir för långtgående.30 Begreppet kan 

sägas vara en slags generalklausul. Detta gör att domstolarna har möjlighet att väga skyddet 

mot även andra intressen.31 Information om brottslig verksamhet eller särskilt allvarliga 

missförhållanden faller utanför FHL:s skyddsområde och anses inte som ett obehörigt an-

grepp enligt 2 § 2 st. FHL. Att någon utnyttjar eller röjer en företagshemlighet som perso-

nen eller någon före denne har fått del av i god tro anses inte heller som ett obehörigt an-

grepp enligt 2 § 3 st. FHL. Personen som fått vetskap om informationen i tron att den inte 

är hemlig, blir inte ansvarig enligt FHL för utnyttjande eller röjande. Detta gäller även vid 

efterföljande ond tro, när den ursprungligen godtroende har insett eller bort inse det verk-

liga förhållandet.32 Detta får betydelse i situationer då ansvar kan uppkomma när personer i 

två eller flera led haft tillgång till företagshemligheten.33 Fahlbeck uttrycker detta som att 

                                                
27 Koch, Festskrift till Hans Stark, s. 153 f. 

28 SOU 2008:63 s. 65. Se 1 och 2 §§ FHL. 

29 Fahlbeck, En kommentar och rättsöversikter, s. 32. 

30 1988/89:LU30 s. 170. 

31 Fahlbeck, En kommentar och rättsöversikter, s. 377. 

32 Prop. 1987/88:155 s. 48. 

33 4 och 8 §§ FHL. 
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”regleringen innebär att rätten till företagshemlighet kan utsläckas genom att den kommer till godtroendes 

kännedom”34. 

I förarbeten och praxis anges även andra situationer när angrepp inte är att anse som obe-

hörigt. I förarbeten anges exempelvis att om utnyttjandet eller röjandet sker med arbetsgi-

varens medgivande ska det inte anses som obehörigt.35 Ett medgivande kan ges uttryckligen 

eller underförstått, vilket då utesluter skadeståndsskyldighet för arbetstagaren. Denna fråga 

har även behandlats i AD 2003 nr 21. Andra exempel som framgår av förarbeten är 

lagstadgad ”vittnesplikt” och andra fall då en upplysningsplikt enligt lag föreligger.36 

2.2.2 Definitionen av en ”företagshemlighet” 

Med ”företagshemlighet” avses i FHL ”sådan information om affärs- eller driftförhållanden i en nä-

ringsidkares rörelse som näringsidkaren håller hemlig och vars röjande är ägnat att medföra skada för ho-

nom i konkurrenshänseende”37. Av denna definition kan utläsas tre objektiva rekvisit med till-

hörande beståndsdelar. För det första, att det ska röra sig om information om affärs- eller 

driftförhållande i en näringsidkares rörelse. För det andra, att informationen ska hållas hemlig 

av näringsidkaren. För det tredje, att ett röjande av informationen ska vara ägnat att med-

föra skada i konkurrenshänseende. Huruvida en företagshemlighet föreligger ska bedömas med 

utgångspunkt från den näringsidkare som hävdar att viss information utgör en företags-

hemlighet. Med andra ord har utomståendes intressen ingen betydelse enligt huvudregeln, 

det finns dock vissa undantag då andras åsikter kan ha betydelse.38  

FHL:s skyddsobjekt är information som inbegrips i begreppet företagshemlighet och det är 

den immateriella informationen som skyddas.39 Rekvisitet ”information” innefattar tre 

aspekter: information, näringsidkare och rörelse.40 Begreppet information ska ha samma be-

tydelse som i allmänt språkbruk och är en neutral samlingsbeteckning för uppgifter, kun-

skaper och vetande av vad slag som helst. Alla typer av information oavsett om de är enkla 

och okomplicerade eller unika, komplexa eller kvalificerade på annat sätt innefattas i be-
                                                
34 Fahlbeck, En kommentar och rättsöversikter, s. 396. 

35 Prop. 1987/88:155 s. 19. 

36 A.prop. s. 45. 

37 1 § FHL. 

38 Fahlbeck, En kommentar och rättsöversikter, s. 295 f. 

39 A.a. s. 38. 

40 A.a. s. 296. 
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greppet information.41 Med andra ord har ”information” en vidsträckt innebörd och omfat-

tar all information som näringsidkaren vill ha rättsligt skydd för.42 Den andra aspekten, be-

greppet ”näringsidkare”, ska tolkas vidsträckt. Begreppet ”inbegriper varje fysisk eller juridisk 

person som yrkesmässigt driver verksamhet av ekonomisk art, oavsett om verksamheten är inriktad på 

vinst eller ej”43. Vad gäller den tredje aspekten ”rörelse”, ska informationen vara företagsspe-

cifik och ha anknytning till näringsidkarens rörelse.44 Det ska här erinras om begreppsdi-

stinktionen mellan å ena sidan information och å andra sidan kunskap. Information kan lätt 

överföras till andra i motsats till kunskap, som är individbunden och därför kan vara svår 

att överföra.45  

Hemlighetsrekvisitet kan delas upp i tre aspekter: tidsfaktor, personkrets och aktivitet. Det 

finns ingen tidsbegränsning för FHL:s skydd för hemlig information. Aspekten personkrets 

innebär att informationen måste vara begränsad. Å ena sidan får inte informationen vara 

tillgänglig för alla, men å andra sidan krävs det inte att personkretsen är begränsad till end-

ast en person (eller ett antal personer).46 Utgångspunkten i andra rekvisitet är att lagen är 

utformad på ett sådant sätt att en förutsättning för rättsligt skydd är att näringsidkaren har 

vidtagit åtgärder för att hålla informationen hemlig.47 Det rättsliga skyddet genom lagen 

kräver att näringsidkaren arbetar proaktivt för att skydda sina företagshemligheter. Som 

Christina Wainikka uttrycker det: ”Det räcker inte att fundera på skyddet för företagshemligheter när 

informationen redan har angripits”48. Åtgärder för att hålla informationen hemlig kan göras ut-

tryckligen genom säkerhetsinstruktioner, information, hemligstämpling och liknande, eller 

genom andra säkerhetsåtgärder såsom besöksförbud, inlåsning eller tillträdesbegränsning.49  

Den fråga som näringsidkaren ska ställa sig är huruvida en viss information ska hållas hem-

lig och inte om den utgör en företagshemlighet eller inte. Näringsidkaren kan inte åstad-

                                                
41 Prop. 1987/88:155 s. 34. 

42 Fahlbeck, En kommentar och rättsöversikter, s. 299. 

43 Prop. 1987/88:155 s. 34. 

44 Fahlbeck, En kommentar och rättsöversikter, s. 307. 

45 Helgesson, JT 1995/96 nr 2 s. 512. 

46 Fahlbeck, En kommentar och rättsöversikter, s. 315 ff. 

47 Wainikka, Affärer, risker och möjligheter, s. 123. 

48 A.a. s. 125. 

49 Fahlbeck, En kommentar och rättsöversikter, s. 323.  
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komma en utvidgning av FHL:s skyddsområde, utan endast begränsa skyddsområdet ge-

nom att inte hålla informationen hemlig.50 När arbetsgivaren har bildat sig en uppfattning 

av vilken information som borde bevaras som hemlig, bör arbetsgivaren göra klart för sina 

anställda vad som gäller kring informationen. Detta kan göras genom att skapa rutiner 

kring hur informationen får hanteras och även rutiner för dokumentation när ny hemlig in-

formation tas fram.51 Det är viktigt att nämna att informationen kan röjas i led efter led, 

men fortfarande uppfylla kravet för att anses som hemlig.52  

Det tredje rekvisitet ”skada i konkurrenshänseende” avser främst att själva röjandet ska ty-

piskt sett vara ägnat att medföra skada. Skadan behöver inte vara av ekonomisk karaktär. 

Rekvisitet väcker också frågan om vad som avses med skada. Kravet på skada är objektiv 

och tar ingen hänsyn till näringsidkarens åsikt.53 Utgångspunkten är att endast relevanta fö-

retagshemligheter ska skyddas. Information som endast är ”så väsentlig för näringsverksamheten 

att ett röjande skulle förändra konkurrensförmågan i negativ riktning, dvs. medföra en skada”54, bör an-

ses utgöra en företagshemlighet i lagens mening. Näringsidkaren ska ha ett ”befogat in-

tresse” av att informationen inte röjs. Det krävs vidare att hemligheten ska ha ett ekono-

miskt värde för näringsidkaren.55 Det är däremot inte så att FHL ska skydda information 

som medför att en näringsidkare drar fördelar som konkurrenterna inte har och som kan 

leda till en snedvridning av konkurrensen.56  

2.3 Know-how ska inte förväxlas med företagshemligheter 
EU-regler57 ger en definition av begreppet ”know-how” som avser tekniköverföring, vilket 

inte är av intresse ur FHL:s perspektiv.58 Begreppet know-how förekommer inte i några 

svenska lagregler. Det finns ingen närmare definition av begreppet än det som framgår av 

Nationalencyklopedin (NE). Know-how är enligt NE en sammanfattande benämning på 

                                                
50 Fahlbeck, En kommentar och rättsöversikter, s. 329. 

51 Wainikka, Affärer, risker och möjligheter, s. 193. 

52 4 § FHL. 

53 Fahlbeck, En kommentar och rättsöversikter, s. 327 ff. 

54 Prop. 1987/88:155 s. 13. 

55 NJA 1995 s. 347. 

56 Fahlbeck, En kommentar och rättsöversikter, s. 329. 

57 Artikel 1.1.i KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 772/2004. 

58 Fahlbeck, En kommentar och rättsöversikter, s. 288. 



 

 
12 

teknisk och ekonomisk kunskap och erfarenhet som är unik för exempelvis ett företag. Be-

greppet används i huvudsak inom näringslivet och kan enligt NE omfatta hemlig kunskap. 

Know-how kan vidare avse personlig skicklighet, egen kunskap och erfarenhet. I jämförelse 

med begreppet företagshemlighet som skyddas av FHL är begreppet know-how vidare. Fö-

retagshemligheter har ansetts utgöra den ”hårdaste kärnan” av know-how.59 Stockholms 

Tingsrätt bekräftar i ett avgörande denna innebörd av begreppet know-how.60  

2.4 Gränsdragning och intresseavvägning enligt FHL 

2.4.1 Företagsspecifik information kontra en anställds kunskap och er-
farenhet 

I förarbeten till FHL framhålls följande avseende gränsdragningen mellan företagsspecifik 

information och en anställds kunskap och erfarenhet: ”En gräns måste emellertid dras mellan så-

dan information om affärs- och driftförhållanden som finns i näringsidkarens rörelse och vad som kan klas-

sas som personlig skicklighet, erfarenhet och kunskap hos någon som är anställd i näringsverksamheten. 

Denna gräns kan visserligen mera sällan förväntas bli av praktisk betydelse. Principen bör vara att in-

formation som vem som helst med adekvat utbildning kan omsätta i praktiskt resultat bör anses som in-

formation i näringsidkarens rörelse.”61 

Det framgår av SOU 1983:52 att gränsdragningen blir praktiskt intressant i fall som rör an-

ställdas ansvar för angrepp på företagshemligheter efter anställningens upphörande.62 Hu-

vudregeln i svensk rätt, att arbetstagaren är löst från lojalitetsplikten när anställningen upp-

hör, innebär att arbetstagaren har rätt att utnyttja den erfarenhet, yrkesskicklighet och kun-

nighet som han/hon förvärvat under sin anställning. Enligt denna huvudregel görs ”ingen 

skillnad mellan kunnande på grund av rent personliga egenskaper eller kvalifikationer och sådan informat-

ion som kan vara en företagshemlighet hos näringsidkaren”63. Detta gäller både när den tidigare an-

ställda tar ny anställning som när den anställda startar en verksamhet som konkurrerar med 

den tidigare arbetsgivarens. 

                                                
59 Fahlbeck, En kommentar och rättsöversikter, s. 287. 

60 T 21316-02, slutligt besked 2004-07-15. 

61 Prop. 1987/88:155, s. 35. 

62 SOU 1983:52 s. 373. 

63 Prop. 1987/88:155 s. 46. 
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Det framgår även att ”en ledande princip bör gälla att sådant som rimligtvis kan klassificeras som per-

sonlig skicklighet, erfarenhet och kunskap skall få fritt utnyttjas av den som besitter det”64. Kunskap om 

marknadsförhållanden som förvärvas av anställda bör anses som yrkeserfarenhet och 

branschkännedom som ”inte får monopoliseras som hemlighet” av arbetsgivaren. Om re-

sultat av ett tekniskt förfarande är beroende av instruktioner som kan utföras av envar som 

arbetar med det och följer instruktionerna utgör de företagshemligheter. Annat är om resul-

tatet är beroende av personlig skicklighet eller erfarenhet, då borde inte instruktionerna ut-

göra företagshemligheter. 

En gränsdragning får avgörande betydelse för om det rör sig om en företagshemlighet eller 

inte. Wainikka menar att det framgår av förarbeten att ”om det uppstår en diskussion i ett kon-

kret fall om det är företagsspecifik information eller kunskap/erfarenhet av personlig art skall man vid 

tvekan säga att det är individens”65. Enligt Wainikka är gränsdragningen viktig för intresseav-

vägningen mellan företagens intresse av att skydda sina företagshemligheter och individens 

intresse av att exempelvis byta anställning. Om det vid tvekan istället skulle tolkas vara fö-

retagets information refererar Wainikka till AD 2003 nr 61 och menar att det skulle påverka 

rörligheten på arbetsmarknaden. 

AD 2003 nr 61 handlade om två tidigare chefer som gått vidare till konkurrerande verk-

samhet. De ansåg att kundlistor och beräkningsmodeller som de hade tagit med sig var de-

ras egen information och inte företagets. De hävdade att de hade tagit fram informationen 

själva varför den skulle anses tillhöra dem. AD gav dem inte rätt utan fann att den omstän-

digheten, att de hade ansvarat för att ta fram informationen, inte kunde anses leda till att 

den var deras egen information. Det måste framhållas att det även fanns ett tydligt avtal 

som reglerade att informationen skulle anses som företagets. Detta rättsfall belyser ett 

typexempel där frågan om gränsdragningen blir väsentlig, när anställda och före detta an-

ställda anklagas för att ha börjat konkurrera med arbetsgivaren.66  

Svea hovrätts mål nr T 81/96 belyser också situationen där anställda hävdar att de tagit 

med sig egen information in i den nya verksamheten och att denna ska anses som individu-

ell kunskap. Svea hovrätt ansåg att det inte fanns något annat rimligt sätt att skaffa fram 

vissa kundlistor än att de anställda faktiskt hade kopierat dessa hos den tidigare arbetsgiva-

                                                
64 SOU 1983:52 s. 373. 

65 Wainikka, Företagshemligheter – en introduktion, s. 18 f. 

66 A.a. s. 19. 
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ren. Detta visar betydelsen av dokumentation hos arbetsgivaren.67 Det är inte avgörande 

vem som tagit fram informationen, utan styrande är om näringsidkaren som vill åberopa in-

formationen som företagshemlighet har kontrollerat den på något sätt, exempelvis genom 

avtal.68 Det står således arbetsgivaren fritt att åberopa att en specifik information, som en 

anställd har arbetat fram, utgör en företagshemlighet. Av arbetsgivaren krävs det att vara 

tydlig om vad som ska anses utgöra företagshemligheter.69  

2.4.2 Intressenter och intressen i FHL 

I första hand syftar FHL till att skydda företagshemligheter. Lagen beaktar även andra in-

tressen genom en intresseavvägning.70 Exempel på intressenter som FHL beaktar är en-

skilda näringsidkare, arbetstagare och näringslivet. Exempel på intressen som FHL beaktar 

är informationsfrihet och öppenhet, att företagshemligheter inte otillbörligen angrips och 

att konkurrensen bedrivs med sunda och effektiva medel. Att konkurrensen inom närings-

livet är effektiv, sund och bedrivs på lika villkor är ett gemensamt intresse. Detta intresse är 

motivet till att samhället överhuvudtaget skyddar företagshemligheter.71 

De olika intressenterna blir föremål för en avvägning mellan olika intressen och tanken är 

att avvägningen ska skapa en rimlig balans. De olika intressena kan vara både sammanfal-

lande och motstående. Ett exempel på motstridiga intressen är intresse om fritt kunskaps-

utbyte som står mot intresse för sekretess. Den fria opinionsbildningen kan vid en avväg-

ning anses som ett viktigt intresse att bevaka. Intresseavvägningen ser olika ut från fall till 

fall och det är oftast en fråga av politisk karaktär hur en rimlig balans mellan motstående 

intressen uppnås. Andra intressen än de enskilda näringsidkarnas intressen har fått större 

betydelse under lagstiftningsarbetets gång.72  

2.5 Arbetstagares och arbetsgivares skadeståndsansvar 

2.5.1 Allmänt 

FHL reglerar specialbestämmelser om skadestånd som ska tillämpas inom FHL:s tillämp-

                                                
67 Svea hovrätts dom den 14 maj 1997, mål nr T 81/96. 

68 Wainikka, Företagshemligheter – en introduktion, s. 20. 

69 A.a. s. 19. 

70 Prop. 1987/88:155 s. 10. 

71 Fahlbeck, En kommentar och rättsöversikter, s. 289 ff. 

72 A.st. 
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ningsområde. FHL bygger på huvudprincipen att det vid avtalsbrott inte ska förekomma 

straff, utan påföljderna är främst skadestånd och förbud. Detta innebär att det mer sällan 

finns ett behov av att tillämpa andra skadeståndsrättsliga bestämmelser utanför FHL.73 

Skadeståndsansvaret enligt FHL medför även att behovet av särskilt avtalade klausuler i an-

ställningsavtal minskar, vilket innebär en förenkling för mindre företag. För näringsidkare 

är ett reglerat skadeståndsansvar tydligt och förutsebart.74 Dessutom bygger FHL på att det 

aldrig ska löna sig ekonomiskt att angripa näringsidkares företagshemligheter.75  

I 1931 års lag (1931:152) med vissa bestämmelser mot illojal konkurrens (IKL) föreskrevs 

det straffansvar för bl.a. anställda som obehörigen använde sig av eller yppade arbetsgiva-

rens yrkeshemligheter. När FHL infördes ersattes detta straffrättsliga ansvar med skade-

ståndsansvar för arbetstagare som utnyttjar eller röjer företagshemligheter som denne fått 

del av i sin anställning.76 Motivet till att ersätta det straffrättsliga ansvaret med ett skade-

ståndsansvar i nuvarande FHL var att det i svensk rätt följer: ”en lång tradition att söka und-

vika straffpåföljder när andra effektiva sanktionsformer står till buds för att upprätthålla respekten för in-

gångna avtal. Detta gäller inte minst inom det arbetsrättsliga området. Enligt min mening torde skade-

stånd ensamt eller i kombination med andra arbetsrättsliga reaktioner såsom avskedande eller uppsägning 

normalt vara en tillräcklig sanktionsform”77. 

2.5.2 Arbetstagares ansvar under anställningen 

Av 7 § FHL följer att arbetstagare kan ha ett skadeståndsansvar. Regeln aktualiseras när en 

arbetstagare har utnyttjat eller röjt en företagshemlighet hos arbetsgivaren som arbetstaga-

ren har fått del av i sin anställning. En förutsättning är således att arbetstagaren har fått till-

gång till informationen. För att det ska anses som utnyttjande krävs det att informationen 

utnyttjas kommersiellt. Ett bortförande av information från den egna arbetsplatsen utgör 

således inte ett obehörigt utnyttjande.78 I förarbeten anges som exempel på obehörighet att 

en hemlighet: ”uppsåtligen eller av oaktsamhet används på ett sätt som inte var avsett i affärsrelationen. 

Ett exempel är att den som har infordrat ett anbud men inte antar detta utnyttjar en företagshemlighet som 

                                                
73 Töllborg, SvJT 1993 s. 584. 

74 Lagrådsremiss, Ett bättre skydd för företagshemligheter, s. 31 f. 

75 Fahlbeck, En kommentar och rättsöversikter, s. 26. 

76 Lagrådsremiss, Ett bättre skydd för företagshemligheter, s. 18. 

77 Prop. 1987/88:155 s. 18. 

78 Fahlbeck, En kommentar och rättsöversikter, s. 361. 
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framgår av anbudet”79. Detta uttalande anser Fahlbeck visar att ett utnyttjande inte behöver 

ske externt och att utnyttjandet inte behöver ske så att informationen konkret används. 

Fahlbeck anser att det bör vara tillräckligt att informationen används internt i eget utveckl-

ingsarbete för att anses som utnyttjande. Fahlbeck hänvisar även till FHL:s syfte att för-

hindra konkurrens med osunda metoder.80 Exempel på utnyttjande av företagshemligheter 

är kundlistor från tidigare anställning som en arbetstagare tar med sig in i en ny anställning 

eller att en arbetstagare tar med sig prisberäkningsmodeller och liknande för att utnyttja det 

hos den nya arbetsgivaren.81  

För att regeln ska bli tillämplig krävs det att arbetstagaren har handlat uppsåtligt eller av 

oaktsamhet samt insåg eller borde ha insett att informationen inte fick avslöjas.82 Begreppet 

uppsåt innebär att arbetstagaren medvetet utnyttjar eller röjer en företagshemlighet. Detta 

begrepp ska ses mot bakgrund av kravet på att arbetstagaren har insett eller borde ha insett 

att informationen inte fick avslöjas. För att bedöma om arbetstagaren insåg eller borde ha 

insett att informationen inte fick avslöjas, är det av betydelse, hur arbetsgivaren har agerat 

för att visa vilken typ av information som utgör företagshemligheter i verksamheten. Det 

uppställs inget krav i FHL på att arbetsgivaren behöver upprätta exempelvis ett sekretess-

avtal med alla anställda för att kunna åberopa 7 § FHL. För arbetsgivaren är det därför vik-

tigt att vara tydlig för sina anställda om vilken information som ska behandlas på vilket sätt. 

Begreppet oaktsamhet tillämpas om en arbetstagare orsakar skadan genom att inte hantera 

informationen rätt. Exempelvis kan arbetstagaren vara så slarvig med hantering av hand-

lingar som innehåller företagshemligheter att hemligheterna röjs. Regeln om skadestånds-

ansvar för endast oaktsamma förfaranden tillämpas i normala fall när en arbetstagare har 

handlat ytterst illojalt och troligtvis varit väl medveten om sitt felaktiga handlande.83 

Förfaranden i strid mot 7 § FHL har visat arbetsgivarens sårbarhet och arbetstagarens 

handlande har ofta slagit hårt mot drabbade företag. Otillbörliga förfaranden i mindre för-

tag kan medföra att företaget inte överlever. Arbetsgivaren måste ju lämna arbetstagare fö-

retagshemligheter i den mån det krävs för att arbetstagaren ska kunna fullgöra sina arbets-

                                                
79 Prop. 1987/88:155 s. 43. 

80 Fahlbeck, En kommentar och rättsöversikter, s. 361 f. 

81 Wainikka, Företagshemligheter – en introduktion, s. 54. 

82 7 § 1 st. FHL. 

83 Wainikka, Företagshemligheter – en introduktion, s. 50 ff. 
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uppgifter. Det innebär att arbetsgivaren inte kan skydda dessa företagshemligheter genom 

att inte låta arbetstagare ta del av dem.84 Det kan vara så att arbetstagaren ändå får tillgång 

till en företagshemlighet i sin anställning som denne inte behöver för att kunna utföra sina 

arbetsuppgifter. Det framgår av förarbeten till FHL att sådana för arbetstagarens tjänst 

obehövliga hemligheter inte omfattas av det speciella lojalitetsförhållandet enligt anställ-

ningen.85 Då varje utlämnande av företagshemligheter innebär att fler personer kan utnyttja 

eller röja företagshemligheterna måste arbetsgivaren hitta en rimlig balans mellan utläm-

nande och icke-utlämnande av företagshemligheter. I dagens samhälle värderas dessutom 

utbyte av information inom organisationer högt för att företagen ska kunna bedriva verk-

samhet med hög kvalitet.86 

Ett annat angrepp på företagshemligheter som anställda kan göra sig skyldiga till som inte 

omfattas av 7 § FHL är företagsspioneri varom stadgas i 3 § FHL. Förutsättningen för att 

ansvar ska föreligga för företagsspioneri är att någon olovligen bereder sig tillgång till in-

formation och handlar uppsåtligen. För att uppsåt ska anses föreligga krävs det i princip att 

en arbetstagare avviker från tydliga riktlinjer eller tar sig förbi tydliga skydd för företags-

hemligheterna. Ett typexempel är att organisationer strukturerar sin information på ett sätt 

som inte tillåter att anställda får tillgång till all information i verksamheten. Anställda som 

behöver information om vissa företagshemligheter för att kunna fullgöra sina arbetsuppgif-

ter får del av endast den informationen, men utestängs från annan information. Detta kan 

ibland kallas för att anställda får tillgång till företagshemligheter utifrån ”need-to-know”. 

Det som är avgörande för företagsspioneri är huruvida den anställda är utestängd ifrån in-

formationen. Det har således ingen betydelse vilken relation som den anställda har till den 

näringsidkare som håller informationen hemlig.87 

2.5.3 Arbetstagares ansvar efter anställningens upphörande 

Om arbetstagarens förfarande har skett efter att anställningen har upphört gäller skade-

ståndsansvar endast om det föreligger ”synnerliga skäl”.88 Utgångspunkten i kravet på syn-

nerliga skäl är att det ger uttryck för principen att en arbetstagare efter anställningens upp-

                                                
84 AD 1998 nr 80, AD 2003 nr 61. 

85 Prop. 1987/88:155 s. 60. 

86 Wainikka, Företagshemligheter – en introduktion, s. 51. 

87 A.a. s. 51 ff. 

88 7 § 2 st. FHL. 
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hörande ska fritt kunna utnyttja den erfarenhet, yrkesskicklighet och kunnande som denne 

har förvärvat under anställningens gång, även om kunnandet innehåller företagshemlighet-

er.  

För att synnerliga skäl ska anses föreligga krävs det att ”arbetstagaren på ett stötande sätt har 

missbrukat det förtroende som följer av anställningsförhållandet”89. Synnerliga skäl kan exempelvis 

föreligga om arbetstagaren har förberett ett överförande av företagshemligheter till ett kon-

kurrerande företag under anställningen. I detta fall kan arbetstagaren systematiskt ha in-

hämtat eller upprättat dokumentation om företagshemligheter i syfte att starta ett konkurre-

rande företag. Att företagshemligheter har missbrukats med hjälp av dokumentation talar 

ofta för att synnerliga skäl föreligger. Det krävs också att utnyttjandet och röjandet har på-

verkat den tidigare arbetsgivarens konkurrensförmåga och det krävs mer än en ringa påver-

kan. Vid en helhetsbedömning kan även den omständigheten att en arbetstagare har intagit 

en förtroendeställning hos arbetsgivaren tala för att synnerliga skäl för ansvar föreligger.90  

I AD 2013 nr 24 förelåg synnerliga skäl att låta en arbetstagare bli skadeståndsskyldig för 

skada som arbetsgivaren lidit genom att arbetstagaren i en ny anställning utnyttjat eller röjt 

den första arbetsgivarens hemligheter. Arbetstagaren hade haft tillgång till en alfabetisk 

ordnad lista över sin tidigare arbetsgivares kunder, något som möjliggjorde för arbetstaga-

ren att systematiskt vända sig till dessa kunder. Detta ansåg AD ha inneburit en påtaglig 

påverkan på den tidigare arbetsgivarens konkurrensförmåga. 

2.5.4 Principalansvar för arbetsgivare enligt skadeståndslagen 

Ett s.k. principalansvar följer av 3 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207) (SkL), vilket inne-

bär att den som har arbetstagare i sin tjänst ska ersätta skada som arbetstagaren vållar i 

tjänsten. Principalansvaret enlig SkL är bara tillämpligt på de typer av skador som regleras i 

detta lagrum, nämligen sak- och personskada (3 kap. 1 § 1 p.), ren förmögenhetsskada (3 

kap. 1 § 2 p.) som vållas genom brott och viss kränkning genom brott (3 kap. 1 § 3 p.). Där 

det av annan lag följer att skadestånd ska utgå för ren förmögenhetsskada som vållats ge-

nom oaktsamma förfaranden har det antagits ligga nära till hands att bestämmelsen kan till-

lämpas analogt.91 I ett mål var det fråga om en advokatbyrås principalansvar för ren förmö-

genhetsskada av en anställd advokat som hade agerat som särskilt förordnad boutred-
                                                
89 AD 2013 nr 24, AD 2003 nr 61. 

90 Prop. 1987/88:155 s. 46. 

91 Prop. 1972:5 s. 225. 
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ningsman. Sådant skadeståndsansvar regleras i ärvdabalken. Det var inte uteslutet enligt 

HD att analogt tillämpa skadeståndslagens regler om principalansvar.92 Det framgår också 

av senare praxis att principalansvar enligt skadeståndslagens regler kan tillämpas analogt.93 

När det kommer till företagshemligheter kan en arbetsgivare enligt 5 § FHL bli skade-

ståndsskyldig om dennes arbetstagare i tjänsten gör sig skyldig till företagsspioneri enligt 3 § 

FHL eller olovlig befattning med företagshemlighet enligt 4 § FHL. Bestämmelserna om 

företagsspioneri och olovlig befattning med företagshemlighet är straffsanktionerade och 3 

kap. 1 § 2 p. SkL blir därför direkt tillämplig. Om en arbetstagare i tjänsten uppsåtligen eller 

av oaktsamhet utnyttjar eller röjer en företagshemlighet hos en näringsidkare som arbetsta-

garen fått del av i förtroende i en affärsförbindelse, kan också arbetsgivaren bli skade-

ståndsskyldig enligt 6 § FHL. Att en arbetsgivare kan bli skadeståndsskyldig i en sådan situ-

ation har ansetts följa av allmänna principer om principalansvar i kontraktsförhållanden.94 

2.5.5 Den nya arbetsgivarens ansvar enligt FHL 

8 § FHL stadgar skadeståndsansvar för den som uppsåtligen eller av oaktsamhet utnyttjar 

eller röjer en företagshemlighet som, enligt vad han eller hon inser eller bör inse, har angri-

pits enligt denna lag. Regeln möjliggör att rikta skadeståndstalan mot den som utnyttjar el-

ler röjer hemligheten i ett senare led. En förutsättning är således att företagshemligheten 

har angripits i ett tidigare led. Angreppet kan stå i strid med FHL. Det kan exempelvis vara 

en anställd som, med en ny arbetsgivares goda minne, utnyttjar den tidigare arbetsgivarens 

företagshemligheter.95 Dessutom krävs för ansvar att förfarandet sker i ond tro.96  

8 § FHL har tillämpats för att utdöma skadeståndsansvar från en ny arbetsgivare.97 AD 

2013 nr 24 gällde en arbetstagare vid ett factoringbolag som sade upp sig och tog anställ-

ning hos en konkurrent till sin tidigare arbetsgivare. Arbetstagaren hade i sin anställning 

använt sin tidigare arbetsgivares företagshemligheter för att rekrytera kunder till sin nya ar-

betsgivare. Hos sin nya arbetsgivare var arbetstagaren ansvarig för den löpande verksam-

heten i bolaget och hade haft betydande frihet att utforma metoder för kundrekrytering. 
                                                
92 NJA 2000 s. 639. 

93 AD 2013 nr 24, Fahlbeck, En kommentar och rättsöversikter, s. 376. 

94 AD 2013 nr 24, Prop. 1987/88:155 s. 63. 

95 Wainikka, Företagshemligheter – en introduktion, s. 95 f. 

96 AD 2003 nr 61. 

97 AD 1998 nr 80, Svea hovrätts dom den 14 maj 1997, mål nr T 81/96, AD 2013 nr 24. 
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Tvisten gällde bl.a. om den nya arbetsgivaren var skadeståndsskyldig gentemot arbetstaga-

rens tidigare arbetsgivare på grund av brott mot FHL. Fråga uppkom bl.a. om den nya ar-

betsgivaren var skadeståndsskyldig för att företagets anställda – till vinning för sin nya ar-

betsgivare – uppsåtligen utnyttjat sin tidigare arbetsgivares företagshemligheter, med vet-

skap om att dessa angripits i strid med FHL.  

I sina domskäl konstaterade AD att det inte förelåg någon utredning som visade att någon 

annan än arbetstagaren hos den nya arbetsgivaren insett eller bort inse att den tidigare ar-

betsgivarens företagshemligheter utnyttjades och att dessa angripits i strid med FHL. Enligt 

AD rådde det ingen tvekan om att en juridisk person blir skadeståndsskyldig om dess ställ-

företrädare bryter mot 8 § FHL. AD påpekade vidare att frågan om vilka personers hand-

lande som i övrigt skulle tillräknas juridiska personer vid tillämpning av 8 § FHL inte be-

handlats i förarbetena.  

I samband med en redogörelse för SkL:s bestämmelse om principalansvar (3 kap. 1 §) re-

dogjorde AD för vissa rättsfall, där bestämmelsen har tillämpats analogt. AD hänförde sig 

också till uttalanden i förarbetena av innebörden att regeln kan tillämpas analogt vid ren 

förmögenhetsskada, särskilt – som lagrådet nämnde – vid sådan skada inom immaterialrät-

ten.  

Utan att vidare kommentera frågan om ett eventuellt principalansvar fortsatte AD: ”Enligt 

Arbetsdomstolens mening talar övervägande skäl för att en arbetsgivare bör vara skadeståndsskyldig om en 

arbetstagare i tjänsten utnyttjar eller röjer företagshemligheter i strid med 8 § företagshemlighetslagen. Detta 

gäller i vart fall när röjandet eller utnyttjandet syftar till vinning för arbetsgivaren. Det bör dock i detta 

sammanhang erinras om att inte varje skada som en arbetstagare vållar i anslutning till arbetet anses ha 

skett i tjänsten. Till exempel anses en arbetsgivare inte svara för handlingar som med hänsyn till verksam-

hetens eller arbetsuppgifternas art framstår som opåräkneliga från arbetsgivarens sida”. 

AD avslutade sina domskäl med konstaterandet att den anställda hade använt den tidigare 

arbetsgivarens företagshemligheter för att rekrytera kunder till den nya arbetsgivaren, att 

den anställda hos den nya arbetsgivaren var ansvarig för den löpande factoringverksamhet-

en och att den anställda hade haft betydande frihet att utforma metoderna för den nya ar-

betsgivarens kundrekrytering. Enligt AD framkom det inte några omständigheter som ”ta-

lade mot” att den nya arbetsgivaren skulle ansvara för den anställdas handlande. AD fann 

därför att den nya arbetsgivaren skulle ersätta den tidigare arbetsgivaren för den skada som 
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hade uppkommit genom den anställdas handlande i strid med 8 § FHL. Den nya arbetsgi-

varen blev solidariskt betalningsansvarig med den anställda.  

2.6 Arbetstagares kritikrätt i FHL 
För arbetsgivaren är arbetstagares kritikrätt ett känsligt ämne. Ämnet berör arbetsgivarens 

förutsättningar att förebygga sådan kritik genom att så långt som möjligt undanröja om-

ständigheter som kan framkalla kritiken. Arbetsgivaren får inte hindra arbetstagares möjlig-

het att framföra kritik, vilket innebär att arbetsgivaren bör sätta sig in i ämnet. 

En fråga som ofta uppkommer i samband med FHL är om lagen är en ”munkavlelag” eller 

inte. Kritiker menar att lagen medför att många anställda inte vågar avslöja missförhållan-

den eller inte vågar framföra kritik.98 Av 2 § 2 st. FHL följer möjligheterna för en anställd 

att avslöja brott och andra missförhållanden, vilket den anställda inte kan hållas ansvarig 

för. Uttryck som används i detta sammanhang är ”whistleblowing” eller ”slå larm”.99  

Med arbetstagares kritikrätt menas en rätt att kritisera arbetsgivaren och förhållanden på 

arbetsplatsen offentligt. AD har i flera fall uttalat en vidsträckt rätt för en arbetstagare att 

kritisera och ifrågasätta arbetsgivarens handlande. Detta ska anses följa redan av ”den med-

borgerliga yttrandefriheten”, vilken är en grundprincip i det svenska rättssystemet. Kritik-

rätten utgör även en viktig förutsättning för goda arbetsförhållanden och ett gott arbetsre-

sultat.100 Det finns dock begränsningar i kritikrätten. Allvarliga och osanna beskyllningar 

samt djupt kränkande tillmäten eller kritik som har för avsikt att skada arbetsgivaren omfat-

tas inte av kritikrätten.101 Å ena sidan är kritikrätten en förutsättning för goda arbetsförhål-

landen och å andra sidan kan kritikrätten skada arbetsgivarens intressen.102  

Kritikrätten bedöms från fall till fall och det är många faktorer som måste beaktas. 103 Ex-

empelvis graden av publicitet, om kritiken är befogad eller inte, missförhållandets art och 

allvar104 och arbetstagarens ställning på företaget105 vägs in i bedömningen. Arbetstagarens 

                                                
98 Wainikka, Företagshemligheter – en introduktion, s. 64. 

99 Fransson, Om gränserna för anställdas kritikrätt, s. 30. 

100 AD 2006 nr 103. 

101 AD 1994 nr 79. 

102 Wainikka, Företagshemligheter – en introduktion, s. 66 f. 

103 AD 2006 nr 103. 

104 Fahlbeck, En kommentar och rättsöversikter, s. 138. 
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tillvägagångssätt har också haft betydelse för bedömningen i rättspraxis.106 När anställda 

framför kritik i den privata sektorn bedöms handlandet utifrån kravet på lojalitet i anställ-

ningsförhållanden. Lojalitetsplikten kan därmed påverka frågan om arbetstagares möjlighet-

er att framföra kritik.107  

Kritikrätten bör hållas isär från frågan om arbetstagaren avslöjat företagshemligheter.108 I 

AD 1994 nr 79 fann AD att det ”föreligger en avsevärd skillnad mellan det fall att arbetstagaren 

framför kritik mot arbetsgivaren och det fall att arbetstagaren bryter mot tystnadsplikt; i det senare fallet 

kan skadan normalt inte undvikas eller repareras”109. Fahlbeck framhåller att AD:s praxis inte har 

påverkats av hur FHL reglerar kritikrätten och undantagen i 1 och 2 §§.110 

Av grundlagarna yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) (YGL) och tryckfrihetsförordning-

en (1949:105) (TF) framgår ett anonymitetsskydd, d.v.s. att den som lämnar information till 

medier har rätt att vara anonym.111 Ett exempel är att en anställd kan lämna uppgifter till en 

journalist och journalisten är skyldig att inte avslöja sina källor. Detta kan ge ett skydd mot 

att en arbetsgivare efterforskar källan.112 Det finns dock inget förbud som hindrar privata 

arbetsgivare att ta reda på vem som lämnat ut uppgifterna. En privat arbetsgivare får såle-

des söka efter vem som ”läckt” uppgifterna.113  

 

                                                                                                                                          
105 Wainikka, Företagshemligheter – en introduktion, s. 67. 

106 AD 1997 nr 57. 

107 Fransson, Om gränserna för anställdas kritikrätt, s. 84. 

108 Ds 2002:56 s. 315. 

109 AD 1994 nr 79. 

110 Fahlbeck, En kommentar och rättsöversikter, s. 139. 

111 2 kap. YGL, 3 kap. TF. 

112 Fransson, Om gränserna för anställdas kritikrätt, s. 82. 

113 Wainikka, Företagshemligheter – en introduktion, s. 65.  
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3 Är lojalitetsplikten ett arbetsgivarskydd? 

3.1 Arbetsrättens lojalitetsplikt i förhållande till FHL 
Det finns flera olika anledningar till att FHL har ett nära samband med arbetsrätten. En an-

ledning är att det ofta är anställda som producerar eller i vart fall besitter kunskap om före-

tagshemligheter som FHL har till syfte att skydda. Ytterligare en anledning återfinns i be-

stämmelserna 1 och 2 §§ FHL om arbetstagarens rätt att offentliggöra viss information som 

arbetsgivaren kan vilja hålla hemlig. Detta reglerar det interna förhållandet mellan arbetsta-

gare och arbetsgivare som arbetsrätten står för. FHL innehåller inga regler om konkurrens-

förbud för arbetstagare och inte heller regler om tystnadsplikt, utan endast regler om ansvar 

m.m. vid angrepp på företagshemligheter. Arbetsrätten ger innehåll till ansvarsreglerna som 

stadgas i FHL för arbetstagare.114 Enligt Fahlbeck är FHL ingen lagstiftning som är ”till 

skydd för det arbetsrättsliga systemet med dess regler om tystnadsplikt för arbetstagare utan det mot-

satta”115. Utgångspunkten för relationen mellan arbetsrätten och FHL är den arbetsrättsliga 

lojalitetsplikten.  

3.2 Lojalitet som en del av den asymmetriska avtalsrelationen 
Krav på lojalitet och krav på uppfyllelse av överenskomna förpliktelser förekommer i alla 

längre kontraktsförhållanden.116 För att förstå ursprunget till och innebörden av begreppet 

lojalitetsplikt kan det vara av intresse att känna till att anställningen förr i tiden betraktades 

som ett statusförhållande liknande förhållandet mellan föräldrar och barn. Ett moderniserat 

synsätt ser arbetstagarens anställning hos arbetsgivaren som en avtalsrelation.117 Relationen 

mellan arbetstagare och arbetsgivare har länge setts som en asymmetrisk avtalsrelation där 

arbetsgivaren är överordnad arbetstagaren. Detta synsätt bygger på grunden att lojalitet ut-

gör en viktig del i anställningsförhållandet. Den asymmetriska avtalsrelationen kan anses ut-

trycka ett rättighets- och ett skyddsperspektiv genom att den anställda ses som den svagare 

parten i en sådan relation.118 

                                                
114 Fahlbeck, En kommentar och rättsöversikter, s. 127 ff. 

115 A.a. s. 127. 

116 Fransson, Om gränserna för anställdas kritikrätt, s. 36. 

117 SOU 1983:52 s. 95. 

118 Fransson, Om gränserna för anställdas kritikrätt, s. 37 ff. 
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3.3 Innebörden av lojalitet som begrepp 
Lojalitetsplikten följer av anställningsavtalet119 vilket berör två parter, den anställda och ar-

betsgivaren. I Sverige finns det ingen lag som reglerar innehållet i anställningsavtalet, d.v.s. 

hur parterna ska förhålla sig till varandra.120 Detta kan anses följa av lojalitetsprincipen. Lo-

jalitetsprincipen kan i huvudsak ses på två olika sätt, som utfyllnad av sådana normluckor121 

eller som tolkning av redan etablerade regler, exempelvis saklig grund för uppsägning i 7 § 

lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS). Lojalitet har vidare beskrivits som en plikt 

som ger uttryck för en ”accessorisk handlingsnorm” som beskriver hur en arbetstagare och 

en arbetsgivare bör handla i olika situationer, vid fullgörande av sina skyldigheter och gene-

rellt i relationen till motparten i anställningsförhållandet.122  

Lojalitetsplikten består av ett knippe av förpliktelser.123 Lojalitetsplikten ses rent rättsligt 

som en dold klausul eller som en utfyllnad i anställningsavtalet.124 Utöver sin huvudförplik-

telse att utföra sina arbetsuppgifter, har den anställda andra s.k. biförpliktelser att beakta.125 

Biförpliktelser går således längre än vad som gäller i kontraktsförhållanden i allmänhet och 

grundas av anställningsförhållandet.126 Lojalitetsplikten som dold klausul kan även beteck-

nas som ”passiv lojalitet” eller ”lojalitet som respekt”.127 Exempel på detta är tystnadsplik-

ten128, ett förbud mot att konkurrera med arbetsgivaren och skyldighet för den anställda att 

inte begå brott i anslutning till sin anställning.129 Konkurrensbegreppet här omfattar både 

konkurrens där arbetstagaren utnyttjar arbetsgivarens företagshemligheter och konkurrens 

där arbetstagaren använder sig av personlig skicklighet, kunskap och erfarenhet som inte 

                                                
119 AD 2003 nr 21 och AD 2003 nr 84. 

120 Fransson, Om gränserna för anställdas kritikrätt, s. 36. 

121 Se exempelvis AD 1999 nr 57. 

122 Ds 2002:56 s. 292f. 

123 SOU 1983:52 s. 95. 

124 Fransson, Om gränserna för anställdas kritikrätt, s. 37. 

125 Ds 2002:56 s. 302. 

126 Fahlbeck, En kommentar och rättsöversikter, s. 128. 

127 Ds 2002:56 s. 293. 

128 Tystnadsplikten följer antingen av lag eller av avtal. Arbetstagare som bryter mot lagstadgad tystnadsplikt 
kan dömas för brott mot tystnadsplikt enligt 20 kap. 3 § BrB. 

129 Ds 2002:56 s. 306. 
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utgör företagshemligheter.130 En annan typ av förpliktelser kan betecknas som en ”aktiv lo-

jalitet” eller ”lojalitet som omsorg”131, exempelvis en upplysningsplikt.132 Av skyldighet att 

visa omsorg och aktsamhet följer en skyldighet att prestera en fullgod arbetsinsats och 

skyldighet att visa integritet genom att exempelvis inte erbjuda eller ta emot mutor.133 

Utöver passiv och aktiv lojalitet som är den materiella sidan av lojalitet finns också en pro-

cedurell sida som behandlar parternas samråd och samverkan med varandra, d.v.s. dialogen 

emellan parterna. Samverkan och samråd fokuserar på den kollektiva förhandlingsrätten.134 

Samverkan kan även få betydelse vid bedömningen av olika förhållningsregler som kan an-

ses ligga vid sidan av arbetet på något sätt, exempelvis kan det röra den anställdas fritid135. 

Sådana regler eller biförpliktelser kallas inom arbetsrätten för vandel. För att precisera ar-

betstagarens skyldigheter kan arbetsgivaren upprätta ensidiga ordningsregler som även kan 

omfatta arbetstagarens fritid.136 

Lojalitetsplikten omfattar alla arbetstagare och gäller oberoende av om särskilda etiska reg-

ler har utbildats av arbetsgivaren eller inte.137 Lojalitetsplikten följer av allmänna principer 

inom arbetsrätten och regleras inte i lag, förutom för vissa arbetstagargrupper. Plikten byg-

ger på sedvänja på arbetsmarknaden som sedan blir till allmänna rättsgrundsatser och rätts-

praxis i domstolarna och då främst i AD.138 Plikten är ömsesidig i ett anställningsförhål-

lande, men har störst betydelse för arbetstagarna. En arbetstagare har en omfattande lojali-

tetsplikt gentemot sin arbetsgivare.139 AD har anfört i flera fall att kraven på lojalitet ”måste 

av naturliga skäl variera beroende på bl.a. förhållandena inom branschen, den aktuella verksamhetens be-

                                                
130 Fahlbeck, En kommentar och rättsöversikter, s. 129. 

131 Ds 2002:56 s. 293. 

132 A.bet. s. 412. 

133 Fahlbeck, En kommentar och rättsöversikter, s. 129. 

134 Ds 2002:56 s. 294 ff. 

135 Ett visst handlande kan ses som brott på fritiden eller som annat illojalt beteende. Ett lagstadgat exempel 
på annat illojalt beteende är insiderlagen (1990:1342) som reglerar vissa arbetstagares privata handel med 
värdepapper med hänsyn bl.a. till risken för skador på förtroendet för det allmännas verksamhet till följd av 
misstankar om att tillgång till information i tjänsten utnyttjas för ekonomiska syften privat. 

136 Ds 2002:56 s. 341 ff. 

137 AD 2012 nr 25. 

138 Fahlbeck, En kommentar och rättsöversikter, s. 129. 

139 A.a. s. 127. 
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skaffenhet, arbetsuppgifternas art, arbetstagarens ställning i företaget och om arbetstagaren på något sätt 

äventyrat arbetsgivarens kundrelationer”140. Angående arbetstagarens tjänsteställning har AD ut-

talat att ”Ju högre befattning en arbetstagare har desto större krav på visad lojalitet får en arbetsgivare an-

ses ha rätt att ställa”141. AD har även uttalat att en chef ska följa regler som gäller på arbets-

platsen som ett ”föredöme för andra”.142 Fahlbeck anför att detta bl.a. hänger samman med 

att en högre befattningshavare har större kunskap om och insikt i företagshemligheter och 

deras betydelse.143 

Sanktioner vid brott mot lojalitetsplikten kan bl.a. vara skadeståndsansvar, uppsägning och 

avsked.144 Det är dessa sanktioner som skapar lojaliteten såsom plikt och sanktionerna för-

stärker på det sätt det skydd som arbetstagarens lojalitet innebär för en arbetsgivare. 

Sammanfattningsvis är lojalitetsplikten en skyldighet för arbetstagaren att sätta arbetsgiva-

rens intresse framför sitt eget och att undvika pliktkollisioner.145 Ett annat sätt att uttrycka 

samma sak är att arbetstagaren inte får vidta åtgärder som är ägnade att skada eller på annat 

sätt försvåra för arbetsgivarens verksamhet.146 Det innebär att en arbetstagare som fått till-

gång till hemlig information, utan uttrycklig förklaring om att informationen har lämnats i 

förtroende, inte får föra vidare informationen om det skulle skada arbetsgivaren.147  

3.4 Kravet på lojalitet under anställningen 

3.4.1 Tystnadsplikt 

Tystnadsplikten följer av anställningsavtalet och kan sägas utgöra ett moment i lojalitets-

plikten. Den regleras i huvudsak genom avtal på den privata sektorn. Det råder här avtals-

frihet och för avtal i allmänhet gäller det att avtal är till för att hållas (pacta sunt servanda). 

Avtalsfriheten beträffande tystnadsplikten är begränsad i tre avseenden. Den första be-

gränsningen följer av arbetstagares grundlagsskyddade yttrandefrihet enligt 2 kap. 1 § rege-

                                                
140 AD 2009 nr 40. 

141 AD 2010 nr 90. 

142 AD 2010 nr 50. 

143 Fahlbeck, En kommentar och rättsöversikter, s. 129. 

144 SOU 1983:52 s. 101. 

145 AD 1993 nr 18. 

146 AD 1989 nr 90. 

147 Fahlbeck, En kommentar och rättsöversikter, s. 130. 
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ringsformen (1974:152) (RF) och ytterst av artikel 10 i den europeiska konventionen angå-

ende skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakon-

ventionen). Vid en privat anställning har tystnadsplikten i princip företräde framför yttran-

defriheten enligt grundlagarna. Den andra begränsningen är att arbetstagare har rätt att of-

fentliggöra viss information utan ingripanden enligt 1 och 2 §§ FHL. Begreppen ”företags-

hemlighet” och ”obehöriga angrepp” i 1 § FHL sätter ramen för begränsningen i detta av-

seende. Den tredje begränsningen av tystnadsplikten följer av AD:s rättspraxis om arbets-

tagares kritikrätt.148 

3.4.2 Konkurrensförbud 

Konkurrensförbudet utgör ett viktigt inslag i lojalitetsplikten och omfattar alla arbetstagare. 

Lagstadgade konkurrensförbud förekommer endast i mycket begränsad utsträckning och 

då för vissa arbetstagargrupper.149 Det förefaller ofta svårt att bedöma i vilken utsträckning 

som en anställd, i avsaknad av avtal, måste avhålla sig från att konkurrera med sin arbetsgi-

vare.150 Konkurrensförbudet kan preciseras i avtal, och liksom för tystnadsplikten råder det 

avtalsfrihet.151 Det finns dock begränsningar i form av jämkning med stöd av 36 och 38 §§ 

lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område 

(AvtL). På den privata sektorn kan avtal utformas på i huvudsak två sätt. Det ena är avtal 

som skyddar mot varje form av konkurrens, även då arbetstagaren använder sig av person-

lig skicklighet och erfarenhet. Det andra är avtal som är begränsade till att skydda arbetsgi-

varen mot utnyttjande av företagshemligheter.152 

3.5 Kravet på lojalitet efter anställningen 

3.5.1 Finns det en ”kvardröjande” lojalitetsplikt? 

En intresseavvägning mellan arbetstagarens och arbetsgivarens intressen måste göras vid 

bedömningen av lojalitetsplikten. En intresseavvägning ifråga om lojalitetsplikt efter an-

ställningens upphörande ger att arbetstagarens intressen förefaller starkare. Utgångspunk-

ten i gällande svensk rätt är att arbetstagaren inte bör vara bunden av lojalitetsplikten mot 

                                                
148 Fahlbeck, En kommentar och rättsöversikter, s. 133 ff. 

149 A.a. s. 140 f. 

150 SOU 1983:52 s. 97. 

151 Ds 2002:56 s. 322. 

152 Fahlbeck, En kommentar och rättsöversikter, s. 140. 
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arbetsgivaren när anställningen har upphört. Detta utgör även en utgångspunkt för lojali-

tetsplikten.153 Kravet på arbetstagarens lojalitet upphör normalt när anställningen avslu-

tas.154 I AD 2013 nr 24 uttalar sig domstolen om innebörden av 7 § 2 st. FHL. Denna be-

stämmelse ger enligt AD uttryck för principen att ”en arbetstagare efter att anställningen upphört 

som utgångspunkt fritt kan utnyttja den erfarenhet, yrkesskicklighet och kunnande denne förvärvat under 

anställningen, även till den del kunskapen innefattar företagshemligheter”. Det finns således i princip 

ingen ”kvardröjande” lojalitetsplikt efter anställningens upphörande. Bl.a. innebär detta att 

tystnadsplikten rörande arbetsgivarens förhållanden och konkurrensförbudet upphör. Ett 

undantag är 7 § 2 st. FHL om ”synnerliga skäl” föreligger. Ett annat undantag är straffan-

svaret för trolöshet mot huvudman i 10 kap. 5 § BrB, ett ansvar som dock endast gäller den 

som innehar en förtroendeställning. Dessa undantag innebär för arbetsgivaren en förstärkt 

ställning genom den plikt som åläggs arbetstagaren även efter att anställningen har upp-

hört.155 

3.5.2 Avtalsfriheten och FHL 

Innan olika klausuler behandlas måste förhållandet mellan avtalsfriheten och FHL närmare 

uppmärksammas. Avtal kan göra att lojalitetsplikten utvidgas till att gälla även efter att an-

ställningen har upphört. En yttre gräns för möjligheten till avtal följer av 3 kap. AvtL om 

rättshandlingars ogiltighet, allmänna rättsprinciper på arbetsrättens område som exempelvis 

god sed på arbetsmarknaden samt FHL.156 FHL är inte i sin helhet dispositiv lagstiftning, 

d.v.s. det finns begränsningar i avtalsfriheten. Bestämmelserna i 1 och 2 §§ FHL är att anse 

som tvingande rätt, då FHL:s definition av begreppet företagshemlighet innebär en be-

gränsning av avtalsfriheten. Avtal som har för avsikt att skydda mer än som följer av före-

tagshemlighetsbegreppet är ogiltiga, exempelvis skydd för sådan information som inte är 

hemlig. Avtal kan inte utformas på så sätt att förhållanden som inte anses som företags-

hemligheter blir omdefinierat till att falla under sådana hemligheter. Om ett avtal exempel-

vis föreskriver att en allmänt känd omständighet ska behandlas som en företagshemlighet, 

ska domstolen inte rätta sig efter detta. Detta innebär att FHL:s definition av begreppet fö-

retagshemlighet är en begränsning av avtalsfriheten i den utsträckningen att en domstol inte 

                                                
153 SOU 1983:52 s. 103, AD 1998 nr 101. 

154 AD 2010 nr 7. 

155 Fahlbeck, En kommentar och rättsöversikter, s. 127 och 143. 

156 Ds 2002:56 s. 314. 
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ska ta i beaktande en föreskrift i ett sekretessavtal som utvidgar definitionen av företags-

hemligheter.157 FHL:s skyddsområde kan således inte ”utvidgas till att omfatta även information 

som objektivt sett inte är skyddsvärd”158.  

3.5.3 Konkurrensklausuler 

För att arbetsgivare ska kunna erhålla ett mer omfattande skydd mot konkurrens eller mot 

utnyttjande av företagshemligheter krävs upprättande av avtal. Det finns i huvudsak två 

olika typer av avtalsklausuler att ta till, konkurrens- och sekretessklausuler. Med konkur-

rensklausul avses en klausul som innehåller ett förbud för arbetstagaren att efter anställ-

ningens upphörande bedriva konkurrerande verksamhet med arbetsgivaren eller själv ta an-

ställning hos ett konkurrerande företag.159 Utöver ett konkurrensförbud består en konkur-

rensklausul vanligen av en tystnadsförpliktelse och en regel om påföljd vid brott mot klau-

sulen, exempelvis skadestånd eller vite. Arbetsgivaren erhåller genom skadestånd eller vite 

ersättning för den förlust en överträdelse av förbudet mot att utnyttja en företagshemlighet 

skulle innebära. Det återfinns inga regler om konkurrensklausuler i FHL och inte heller på 

EU-nivå. Fahlbeck påpekar att FHL inte påverkar behovet av konkurrensklausuler i någon 

riktning på grund av att lagen inte stadgar någon tystnadsplikt för anställda, förutom regeln 

i 7 § 2 st. FHL. Tystnadsplikten som följer av 7 § 2 st. FHL kan inte anses ersätta konkur-

rensklausuler i situationer där arbetsgivaren har ett behov av skydd. Lagregeln är av bl.a. 

den anledningen dispositiv.160  

Konkurrensklausuler kan utformas på olika sätt, ha olika inriktning och syfte. I doktrinen 

talas om tre huvudsyften som kan användas vid utformningen av en konkurrensklausul. En 

konkurrensklausul kan avse att skydda arbetsgivaren från konkurrens på en begränsad 

marknad med en begränsad kundkrets, s.k. marknadskonkurrensklausul. Ett annat syfte kan 

vara att skydda arbetsgivaren mot att arbetstagaren efter avslutad anställning för egen räk-

ning utnyttjar sina kunskaper om arbetsgivarens verksamhet, s.k. informations- och företagshem-

lighetskonkurrensklausul. Ett tredje syfte kan vara att behålla nyckelmedarbetare på företaget, 

s.k. kompetenskonkurrensklausul. Dessa tre syften tillgodoses ofta i en och samma klausul för 

                                                
157 Waerme, SvJT 2009, s. 1051 ff. 

158 SOU 2008:63 s. 93. 

159 SOU 1983:52 s. 94. 

160 Fahlbeck, En kommentar och rättsöversikter, s. 145 ff. 
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att ge ett mer heltäckande skydd för arbetsgivaren. Vad som gemensamt utmärker konkur-

rensklausuler är en negativ förpliktelse, d.v.s. en skyldighet att underlåta att göra något.161 

Vid en tvist bedöms konkurrensförbudet enligt 38 § AvtL och tystnadsförpliktelsen och på-

följden enligt 36 § AvtL. Båda lagrummen medför en skälighetsbedömning. Det kan vara 

svårt för en arbetstagare att avgöra om en klausul är skälig eller inte. Med anledning av 

detta framhålls det i AD 2013 nr 24 att ”Om det förekommer konkurrensklausuler i anställningsav-

tal som sträcker sig längre än vad som är skäligt kan detta leda till inlåsningseffekter och minska rörlighet-

en på arbetsmarknaden”.  

3.5.4 Sekretessklausuler 

Det finns ingen generell lagstiftning som reglerar sekretessklausuler162. Utgångspunkten är 

att det råder avtalsfrihet. Sekretessklausuler i personliga avtal torde vara relativt vanligt fö-

rekommande, i vart fall inom vissa branscher.163 Sekretessklausuler kan vara en del i kon-

kurrensklausuler, ingå i ett anställningsavtal eller vara fristående. Sekretessklausuler kan 

även ingå i exempelvis en personalbok, förutsatt att den anställda i någon form godtagit 

dokumentet.164  

Sekretessklausuler förbjuder ofta arbetstagaren att under viss tid efter anställningens upp-

hörande yppa de företagshemligheter som arbetstagaren fått vetskap om under anställning-

en. Med andra ord ålägger sekretessklausulerna arbetstagaren en tystnadsplikt efter anställ-

ningens upphörande. Sekretessklausuler är mer begränsade än konkurrensklausuler. Till 

skillnad från konkurrensklausuler hindrar inte sekretessklausuler arbetstagaren från att ta ny 

anställning hos ett konkurrerande företag eller starta en egen konkurrerande verksamhet.165 

Vid bedömningen av sekretessklausuler finns det främst två villkor som är av betydelse. 

Det första villkoret gäller den sakliga omfattningen av sekretessklausulen. Av ”god arbets-

marknadssed” torde följa att bara information eller kunskap som är knutet till näringsidka-

ren ska kunna skyddas efter att anställningen har upphört. Det andra villkoret rör tidsrymden 

för klausulen. Utgångspunkten är att tidsrymden inte får vara för lång. Ju längre sekretessti-

                                                
161 Fahlbeck, En kommentar och rättsöversikter, s. 144 f. 

162 Diskretionsklausuler förekommer också som begrepp. Se SOU 1966:71. 

163 Ds 2002:56 s. 314. 

164 Fahlbeck, En kommentar och rättsöversikter, s. 182 f. 

165 A.a. s. 146, SOU 1983:52 s. 94. 
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den är desto svårare blir det för individen att bedöma varifrån individens kunskaper och 

idéer kommer. Liksom konkurrensklausuler förenas sekretessklausuler med en påföljd.166 

3.5.5 Alternativa klausuler 

Faktum är att området för användande av konkurrensklausuler är begränsat – förfarandet 

kan även bli kostsamt för arbetsgivaren som ska ersätta arbetstagaren för den ekonomiska 

förlusten som arbetstagaren lider på grund av konkurrensförbudet. Det ligger i arbetsgiva-

rens intresse att finna alternativa klausuler för att skydda sig mot arbetstagare som lämnar 

sin anställning. För alternativa klausuler råder också avtalsfrihet.167 

Ett alternativ till konkurrensbegränsade klausuler för en svensk arbetsgivare är avtal om lång 

uppsägningstid. Om stöd finns i kollektivavtal kan arbetstagarens rätt till uppsägningstid be-

roende av anställningstiden avtalas bort.168 Eftersom anställningen består under uppsäg-

ningstiden gäller lojalitetsplikten och det tillhörande konkurrensförbudet. Under uppsäg-

ningstiden kan arbetstagaren fråntas tillgång till känslig information eller stängas av helt. 

Men arbetstagaren har rätt till full lön, vilket medför att konkurrensbegränsningen genom 

lång uppsägningstid kan bli dyr för arbetsgivaren. Ur rättslig synpunkt kan dock väldigt 

långa uppsägningstider ifrågasättas eftersom de starkt begränsar arbetstagarens yrkesmäss-

iga handlingsfrihet. Avtal om lång uppsägningstid kan bedömas som oskäligt långa enligt 36 

§ AvtL.169 

Klausuler med syfte att hindra före detta anställda att locka med sig arbetskamrater till egen 

verksamhet eller ny arbetsgivare kallas för värvningsklausuler. Dessa klausuler kan även om-

fatta förbud att värva arbetsgivarens kunder. Användningen av värvningsklausuler verkar 

öka. Värvningsklausuler är ingen traditionell konkurrensklausul och den innefattar därmed 

inget konkurrensförbud. Avtalsfriheten bör vara mer omfattande i detta fall, då en klausul 

med endast ett värvningsförbud medför en förhållandevis mindre begränsning av den an-

ställdes förvärvsmöjligheter efter avslutad anställning.170 

                                                
166 Fahlbeck, En kommentar och rättsöversikter, s. 184 ff. 

167 A.a. s. 198. 

168 2 § 4 st. och 11 § LAS. 

169 Fahlbeck, En kommentar och rättsöversikter, s. 200 f. 

170 A.a. s. 201 f. 
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Vid bedömningen av värvningsklausulers giltighet måste en helhetsbedömning göras på 

samma sätt som för konkurrensklausuler. Konkurrensbegränsningen genom en värvnings-

klausul kan bli omfattande, exempelvis kan klausulen omfatta alla arbetsgivarens kunder 

och inte bara de kunder som arbetstagaren har haft kontakt med. Om antalet potentiella 

kunder är obetydlig kan också konkurrensbegränsningen bli omfattande. Detta gäller sär-

skilt om arbetsgivaren har eller har haft kontakt med många av dessa.171 Förbudet att värva 

arbetskamrater kan också vara begränsat men ändå medföra en omfattande konkurrensbe-

gränsning, exempelvis om verksamheten är specialiserad på ett sådant sätt att arbetstagare 

med kunskap och erfarenhet är ringa. Tidsfristen för värvningsklausulen och om vederlag i 

någon form getts för konkurrensbegränsningen har betydelse vid en giltighetsbedömning. 

Om klausulen är ensidigt upprättad av arbetsgivaren och parternas inbördes förhandlings-

styrka har också betydelse vid en sådan bedömning. Det finns ingen vägledande rättspraxis 

som rör värvningsklausuler.172 

Inslag av s.k. kundklausuler förekommer ofta i klassiska konkurrensklausuler. Sådana klausu-

ler kan innebära att en anställd begränsas till vilka kunder som den anställda kan ha kontakt 

med när anställningen har upphört, exempelvis för den situation där den före detta an-

ställda agerar i egenskap av egenföretagare eller blir anställd hos en ny arbetsgivare. Syftet 

med en sådan klausul kan, utöver ett berättigat intresse för företaget, vara att hindra mark-

nadskonkurrens.173 Klausulen kan ses som en form av värvningsklausul i detta avseende. 

De flesta tvisterna om konkurrensklausuler avser inslag av kundklausuler.174 

 

 

 

                                                
171 AD 2010 nr 53. 

172 Fahlbeck, En kommentar och rättsöversikter, s. 202. 

173 AD 2002 nr 115. 

174 Fahlbeck, En kommentar och rättsöversikter, s. 202.  
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4 EU-rättsligt skydd för företagshemligheter? 

4.1 Direktivförslag om harmonisering 

4.1.1 Bakgrund 

EU kommissionen anser att skyddet för företagshemligheter bör harmoniseras och har den 

28 november 2013 lagt fram ett förslag till direktiv om skydd för företagshemligheter 

(”EU-förslaget”).175 I samband med ett meddelande om immaterialrätt år 2011176 uppmärk-

sammade kommissionen att skyddet för företagshemligheter bör ses över.  

Det allmänna syftet med EU-förslaget är att säkerställa de europeiska företagens konkur-

renskraft och att förbättra förutsättningarna för innovation och kunskapsöverföring på den 

inre marknaden. Sammanfattningsvis går EU-förslaget ut på ett införande av en civilrättslig 

reglering av skyddet mot att företagshemligheter anskaffas, utnyttjas eller röjs olovligen.177 

Bakgrunden är att det saknas EU-rättsliga regler om skyddet för företagshemligheter och 

företag har efterlyst ett sådant initiativ av olika anledningar.178 Företag har bl.a. påpekat att 

skyddet för företagshemligheter är viktigt för forskning och utveckling och för företagens 

konkurrenskraft. Företag har vidare ansett att ett svagt sådant skydd medför ett gränsöver-

skridande problem då det kan leda till högre affärsrisker och sämre samarbete mellan före-

tag samt att det svaga skyddet i flera medlemsstater leder till höga kostnader för förebyg-

gande skyddsåtgärder.179 

4.1.2 Gemensamma regler inom EU 

I EU-förslaget föreslår kommissionen att definitionen av vad som utgör en företagshem-

lighet och angrepp på dessa, liksom rättsmedel och sanktioner ska bli gemensamma inom 

EU.180 EU-förslaget anger bl.a. vad som avses med olovligt anskaffande, utnyttjande eller 

röjande av en företagshemlighet samt behöriga angrepp som inte föranleder sanktioner.181 

                                                
175 KOM(2013) 813. 

176 KOM(2011) 287 slutlig. 

177 2013/14:FPM42 s. 1 f. 

178 Selberg, EU & arbetsrätt nr 4 2013. 

179 2013/14:FPM42 s. 1 f. 

180 Selberg, EU & arbetsrätt nr 4 2013. 

181 2013/14:FPM42 s. 1. 
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EU-förslaget utgår ifrån företagens perspektiv, men rör även anställdas rättsliga ställning. 

Förslaget hindrar inte s.k. whistleblowing och yttrandefriheten är respekterad.182  

En företagshemlighet är enligt EU-förslaget sådan information som är hemlig, har kommersi-

ellt värde och hålls hemlig av innehavaren av hemligheten. Informationen ska inte vara all-

mänt känd eller lätt tillgänglig. Innehavaren ska vidta rimliga åtgärder för att den ska hållas 

hemlig.183 

Med olovligt anskaffande avses att anskaffandet sker utan innehavarens samtycke och att det 

sker uppsåtligen eller till följd av grov oaktsamhet. Detta kan ske genom att någon obehö-

rigen kopierar eller bereder sig tillgång till dokument, elektroniska filer etc. som kontrolle-

ras av innehavaren. Olovligt anskaffande kan även ske genom bl.a. givande av muta, brott 

mot sekretessavtal eller annat beteende som kan anses strida mot god affärssed.184  

För att olovligt utnyttjande eller röjande av en företagshemlighet ska föreligga krävs det också att 

det sker uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, utan innehavarens samtycke. Detta gäller om 

en person har anskaffat företagshemligheten olovligen eller bryter mot ett sekretessavtal el-

ler ett avtal som begränsar utnyttjandet av företagshemligheten.185 Detsamma gäller även 

”om en person vid tidpunkten för utnyttjandet eller röjandet kände till eller, under omständigheterna, borde 

ha känt till att företagshemligheten erhållits från en annan person som olagligen utnyttjat eller röjt företags-

hemligheten”186. Detta innebär att en anställds onda tro ”smittar av sig” på den nya arbetsgi-

varen.187 

I EU-förslaget anges vad som avses med lagligt anskaffande, utnyttjande och röjande av fö-

retagshemligheter.188 Det är lagligt att anskaffa en företagshemlighet om den erhålls genom 

oberoende upptäckt av en företagshemlighet eller s.k. omvänd ingenjörskonst.189 Det är 

även lagligt att anskaffa företagshemligheter om de erhålls genom iakttagelse, demontering, 

                                                
182 Selberg, EU & arbetsrätt nr 4 2013. 

183 Artikel 2 i KOM(2013) 813. 

184 Artikel 3(2) i KOM(2013) 813. 

185 Artikel 3(3) i KOM(2013) 813. 

186 Artikel 3(4) i KOM(2013) 813. 

187 Öman & Bengtsson, Seminarium om förslag till EU-regler om företagshemligheter, 2014-03-03. 

188 Artikel 4 i KOM(2013) 813. 

189 2013/14:FPM42 s. 3. 
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undersökning eller test av produkt som har ställts till allmänhetens förfogande eller som 

man innehar lagligt. Detsamma gäller om information har erhållits av en arbetstagarföreträ-

dare enligt lag eller rättspraxis. Varje annat sätt att anskaffa företagshemligheter som över-

ensstämmer med god affärssed anses lagligt enligt EU-förslaget. Detta uttrycker en gene-

ralklausul av vad som faller under lagligt anskaffande.190  

Det är vidare enligt EU-förslaget lagligt att anskaffa, utnyttja och röja en företagshemlighet för 

att på ett ”legitimt sätt” utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet, för att informera 

en företrädare för arbetstagarna, för att fullfölja en utomobligatorisk förpliktelse, eller för 

att skydda ett ”legitimt intresse”. Det är även tillåtet för att avslöja innehavarens menliga 

agerande, oegentligheter eller olagliga verksamhet om anskaffandet, utnyttjandet eller rö-

jandet var nödvändigt för ett sådant avslöjande och den som anskaffat, utnyttjat eller röjt 

hemligheten agerat i det allmännas intresse. Åtgärder och sanktioner som anges i EU-

förslaget ska inte tillämpas på detta.191 

Vad gäller civilrättsliga sanktioner utgör de en viktig och utförlig del i EU-förslaget.192 Åt-

gärder, förfaranden och rättsmedel ska stå innehavaren av företagshemligheten till buds när 

företagshemligheten olovligen anskaffas, utnyttjas eller röjs. Åtgärderna, förfarandena och 

rättsmedlena ska vara rättvisa, ändamålsenliga och avskräckande och inte onödigt kompli-

cerade, kostsamma eller medföra oskäliga tidsfrister eller omotiverade dröjsmål.193 In-

trångsgöraren ska betala ett skadestånd till innehavaren av företagshemligheten som står i 

proportion till den faktiska skadan, inklusive den immateriella skadan.194  

I en artikel av Niklas Selberg har det ansetts att EU-förslaget kan komma att innebära att 

den arbetsrättsliga lojalitetsplikten förstärks eftersom ett tydligare lagstöd för oskrivna och 

allmänrättsliga principer följer av förslaget. EU-förslaget påpekar att olagligt utnyttjande 

och röjande av företagshemligheter kan ske vid brott mot andra typer av skyldigheter att 

hemlighålla information än typiskt sett brott mot ett avtal om tystnadsplikt.195 Vid ett av 

Sören Öman och Henrik Bengtsson lett seminarium (vilket jag har deltagit i) (”seminariet”) 

                                                
190 Öman & Bengtsson, Seminarium om förslag till EU-regler om företagshemligheter, 2014-03-03. 

191 Artikel 4 i KOM(2013) 813. 

192 Kapitel III i KOM(2013) 813. 

193 Artikel 5 i KOM(2013) 813. 

194 Artikel 13(1) i KOM(2013) 813. 

195 Selberg, EU & arbetsrätt nr 4 2013. 
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har det framhållits att den allmänna lojalitetsplikten berörs när någon bryter mot en skyl-

dighet att hemlighålla information.196 

4.1.3 Synpunkter på förslaget 

Sveriges regering ställer sig positiv till EU-förslaget om det civilrättsliga skyddet för före-

tagshemligheter inom EU. Regeringens uppfattning är att EU-förslaget i stora drag motsva-

rar den svenska skyddsnivån.197 Bestämmelserna anser regeringen ska bygga på en rimlig 

avvägning mellan företagens intresse att skydda sina företagshemligheter och andra intres-

sen, exempelvis rörligheten på arbetsmarknaden och det fria kunskapsflödet.198  

Selberg anser att EU-förslaget innebär att den arbetsrättsliga tystnadsplikten och kritikrät-

ten regleras på EU-nivå istället för på nationell nivå. EU kommissionens öppna samråd 

med allmänheten kring behovet av EU-regler om företagshemligheter visar att det inte är 

något område för EU att lagstifta om. Det finns med andra ord ett ”ljumt intresse för enhetliga 

EU-regler om företagshemligheter”.199  

I stort välkomnas EU-förslaget av de flesta remissinstanser som har yttrat sig i frågan me-

dan andra har lämnat det utan invändningar. Men flera i övrigt positiva remissinstanser har 

framfört kritiska eller starkt kritiska synpunkter i fråga om diverse enskildheter. 

Landsorganisationen (LO), Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO) och Tjäns-

temännens Centralorganisation (TCO) motsätter sig EU-förslaget om en reglering på EU-

nivå. Organisationerna anser att EU-förslaget ger ”farhågor” om bl.a. yttrandefriheten, s.k. 

whistleblowing och möjligheten för arbetstagare att byta arbetsgivare.200 De menar att EU-

regler på detta område kan rubba balansen mellan arbetsrätt, civilrätt och straffrätt, för-

sämra yttrandefriheten i arbetslivet samt leda till inlåsningseffekter för de anställda.201 

                                                
196 Öman & Bengtsson, Seminarium om förslag till EU-regler om företagshemligheter, 2014-03-03. 

197 2013/14:FPM42 s. 1 f. 

198 A.a. s. 5. 

199 Selberg, EU & arbetsrätt nr 3 2013, s. 8. 

200 2013/14:FPM42 s. 6. 

201 Selberg, EU & arbetsrätt nr 3 2013, s. 8. 
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4.1.4 EU-förslagets effekt på svensk rätt 

FHL reglerar skyddet för företagshemligheter i svensk gällande rätt. Den svenska lagen in-

nehåller, utöver vad EU-förslaget reglerar, straff för bl.a. företagsspioneri.202 Dessutom re-

gleras civilprocessuella sanktioner även i annan lagstiftning203. 

Regeringens bedömning är att genomförandet av EU-förslaget kommer att kräva ändringar 

i FHL, dock torde den svenska regleringen i sak ligga nära EU-förslaget. Bl.a. kan utform-

ningen av de civilrättsliga sanktionerna och den närmare utformningen av FHL som helhet 

behöva ändras. Regeringens uppfattning är att lagrådsremissen ”Ett bättre skydd för före-

tagshemligheter” som lades fram den 12 december 2013 (Justitiedepartementet) (”lagråds-

remissen”) är förenlig med EU-förslaget.204 Det kan tilläggas att det i lagrådsremissen finns 

endast knapphändig hänvisning med information till EU-förslaget och dess innehåll. Dess-

utom behandlades EU-förslaget och lagrådsremissen parallellt med varandra på seminariet.  

4.2 Lagrådsremiss om bättre skydd för företagshemligheter 

4.2.1 Bakgrund 

Regeringen har lagt fram ett till lagrådet remitterat förslag om ett bättre skydd för företags-

hemligheter. Lagförslaget ska enligt lagrådsremissen träda i kraft den 1 juli 2014. Justitiede-

partementets enhet L1 har vid förfrågan per telefon upplyst att en proposition i ämnet nu-

mera kan förväntas tidigast hösten 2014. Lagrådsremissen har till syfte att stärka skyddet 

mot att företagshemligheter röjs och används illojalt av anställda och andra som deltar i fö-

retaget. Det är samhällsintresset av att svenska företag ska åtnjuta ändamålsenligt skydd för 

företagshemligheter som motiverar lagrådsremissen. Det handlar således inte endast om 

enskilda företags kommersiella intressen att förbättra skyddet företagshemligheter. För en-

skilda företag skulle det inte vara tillfredställande att det är avgörande om den som angriper 

företagshemligheter har lovlig tillgång till den eller inte.205 

4.2.2 En ny kriminalisering? 

Lagrådsremissens huvudsakliga förslag går ut på att återinföra ett straffrättsligt ansvar som 

föreskrevs i den nu upphävda lagen (1931:152) med vissa bestämmelser mot illojal konkur-

                                                
202 3 § FHL. 

203 RB och lagen (1985:206) om viten. 

204 2013/14:FPM42 s. 3 f. 

205 3 a §, Lagrådsremiss, Ett bättre skydd för företagshemligheter, s. 1 och 18 f. 
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rens (IKL) för en anställd eller annan som deltar i näringsidkarens rörelse, och som olovligt 

utnyttjar eller röjer företagshemligheter som den anställda fått del av i sitt arbete. Förslaget 

motiveras av att det finns gärningar som av många uppfattas som straffvärda utan att de 

faller under någon straffbestämmelse i FHL. Påföljden anges till böter eller fängelse i högst 

två år eller, om brottet är grovt, till fängelse i lägst sex månader och högst sex år, en straff-

skala som också gäller för företagsspioneri. I ”ringa fall” ska det inte dömas till ansvar. Det 

ska inte heller dömas till ansvar om gärningen har begåtts senare än två år efter det att del-

tagandet i rörelsen upphörde. Utgångspunkten är att de mest ”klandervärda beteendena” 

ska bestraffas.206  

1 § FHL föreslås bli kompletterad med en uttrycklig förklaring att information om ett för-

hållande som utgör brott eller annat allvarligt missförhållande aldrig är en företagshemlig-

het.207 Detta förslag berör således arbetstagares kritikrätt.  

Brottsbalken (1962:700) (BrB) stadgar straffrättsligt ansvar i vissa fall som under särskilda 

förutsättningar kan bli tillämpliga när en anställd missbrukar företagshemligheter som 

denne har fått lovlig tillgång till i sin anställning. Detta gäller brotten trolöshet mot huvud-

man enligt 10 kap. 5 § BrB, olovligt brukande enligt 10 kap. 7 § BrB, utpressning enligt 9 

kap. 4 § BrB och tagande av muta enligt 10 kap. 5 a § BrB. Såsom anges i lagrådsremissen 

är dock dessa bestämmelser inte inriktade på angrepp på företagshemligheter, vilket leder 

till att det kan vara svårt att bedöma huruvida ett specifikt angrepp är att anse som straff-

bart eller inte och att det kan uppfattas som straffritt för anställda att utnyttja eller röja sin 

arbetsgivares företagshemligheter.208 

Mutor kan vara intressanta att jämföra med vad gäller den nya arbetsgivarens ansvar. Be-

stämmelserna om mutor i BrB ska tillgodose arbetsgivares behov av skydd mot illojalitet 

från arbetstagare som har en särskild förtroendeställning.209 Av 10 kap. 5 a § BrB framgår 

det att den anställda har ett personligt straffrättsligt ansvar vad gäller mutor. Ett företag an-

svarar inte straffrättsligt för att en anställd på företaget har lämnat mutor, trots att det gjor-

des för att gynna företaget. Däremot kan ett företag åläggas företagsbot om inte företaget 

har förebyggt brottslighet enligt 36 kap. 7 § BrB. Detta innebär att ett företag bör ha rutiner 

                                                
206 3 a §, Lagrådsremiss, Ett bättre skydd för företagshemligheter, s. 18 och 24 f. 

207 1 §, A.bet. s. 4. 

208 A.bet. s. 19. 

209 SOU 2010:38 s. 148. 
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och kontroller som är välfungerande för att förhindra att brott förekommer, såsom mutor, 

men om det ändå skulle förekomma har företaget inget straffrättsligt ansvar. 

Svea hovrätts dom den 20 oktober 2003 i mål nr B 5221-03, det s.k. Ericsson-fallet, står 

bakom förslaget att utvidga det kriminaliserade området. Fallet rörde en anställd vid tele-

kombolaget Ericsson som hade lämnat över företags- och säkerhetsklassade hemliga hand-

lingar till en utomstående. Mottagaren av handlingarna dömdes för grovt spioneri sedan 

han/hon i sin tur hade lämnat materialet vidare till en utländsk underrättelsetjänst. Den an-

ställda friades däremot från straffansvar eftersom han/hon hade haft tillgång till de hand-

lingarna i sin anställning för att utföra sina arbetsuppgifter. Den anställda hade således inte 

berett sig tillgång till handlingarna olovligen. Fallet visar enligt lagrådsremissen att civilrätts-

liga sanktioner, d.v.s. arbetsrättsliga reaktioner och skadeståndsskyldighet på grund av lag 

eller avtal, inte alltid utgör effektiva rättsmedel för att förhindra att anställda missbrukar sin 

arbetsgivares företagshemligheter.210 

4.2.3 Remissyttranden  

De flesta remissinstanserna har, enligt vad som anges i lagrådsremissen, tillstyrkt förslaget 

om utökat straffrättsligt ansvar. LO, SACO och TCO har ifrågasatt behovet av en utökad 

kriminalisering av arbetstagare och menar att konsekvenserna för arbetstagarna i form av 

osäkerhet i arbetslivet och ”inlåsningseffekter” på arbetsmarknaden inte har beaktats och 

övervägts tillräckligt.211 

I sitt remissvar ansåg lagrådet att förslaget kunde innebära att det straffrättsliga ansvaret 

även kunde omfatta tveksamma fall som skulle kunna vara svåra att bedöma. Ett exempel 

var om en anställd berättade för en konsument att beskrivningen i marknadsföringen av en 

tjänst hos företaget var vilseledande i något viktigt avseende. Undantaget om ”ringa fall” 

blir inte tillämpligt i det fallet och dessutom kunde informationen utgöra en företagshem-

lighet. Lagrådet ansåg vidare att vad som menas med ”obehörigt angrepp” blir avgörande 

för avgränsningen och medför svåra gränsdragningsproblem för rättstillämpningen. Enligt 

lagrådet kunde det ifrågasättas om lagrådsremissen innehåller tillräckliga skäl för en så om-

fattande nykriminalisering som förslaget innebär.212 

                                                
210 Lagrådsremiss, Ett bättre skydd för företagshemligheter, s. 18. 

211 A. bet. s. 16 f och 20. 

212 Lagrådets yttrande, s. 3 f. 
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5 Analys 

5.1 Vad skyddar företagshemlighetslagen? 

5.1.1 Inledning 

Av ett anställningsförhållande följer både rättigheter och skyldigheter för en arbetstagare 

och en arbetsgivare. Av skyldigheter följer i sin tur ansvar, bl.a. skadeståndsansvar. Det 

som är arbetstagarens skyldigheter och ansvar utgör arbetsgivarens skydd mot angrepp på 

företagshemligheter. Utgångspunkten, för den arbetsrättsliga relationen mellan en arbetsta-

gare och en arbetsgivare, är att arbetstagaren utgör den ”svagare parten” i anställningsför-

hållandet (Fransson, Om gränserna för anställdas kritikrätt, s. 39). Men detta ”sätts ur spel” 

då arbetstagaren besitter väsentlig kunskap och information som utgör företagshemligheter. 

Den långtgående lojalitetsplikten för en arbetstagare, som följer av anställningsavtalet (AD 

2003 nr 21 och AD 2003 nr 84), kan bli avgörande när intresset för en arbetsgivare att 

skydda företagshemligheter vägs mot intresset för en arbetstagare att fritt utnyttja kunskap, 

erfarenhet och skicklighet som denne förvärvat under anställningen. Av företagshemlighet-

slagens (FHL:s) sanktionssystem och den arbetsrättsliga lojalitetsplikten följer att en arbets-

givare har skydd mot att en arbetstagare under anställningen utnyttjar eller röjer företags-

hemligheter. Om förfarandet istället sker sedan anställningen har upphört blir situationen 

annorlunda. FHL:s angivna skydd kvarstår visserligen efter anställningens upphörande men 

reduceras till att skadeståndsansvaret enligt 7 § FHL tillämpas endast om det finns ”synner-

liga skäl”.  

5.1.2 Grundläggande begrepp i FHL 

Som framgår av uppsatsen skyddar FHL mot ”obehöriga angrepp” på företagshemligheter. 

FHL skyddar vidare all information som uppfyller alla kriterier av att anses som företags-

hemlighet i lagens mening. Begreppen ”obehörigt angrepp” och ”företagshemlighet” inne-

bär i sig avsevärda begränsningar för detta skydd. Vad gäller obehörigt angrepp ställer 2 § 

FHL upp två situationer som inte kan anses som ”obehöriga”. Den ena avser att uttala sig 

om missförhållanden på arbetsplatsen, något som medför skyldighet för en arbetsgivare att 

inte hindra en anställd från att yttra sig över sådant som inte står rätt till hos arbetsgivaren. 

Denna princip kan vara begränsad, men inte så begränsad att den förlorar sin egentliga be-

tydelse. Yttrandefrihet värderas som en mänsklig rättighet som ska vara överordnad annan 

lagstiftning och reglering. FHL är inte att anse som en ”munkavlelag”. Den andra situat-

ionen avser att någon röjer en företagshemlighet som han/hon eller någon före ho-
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nom/henne fått del av i god tro. Denna bestämmelse innebär att ett sådant godtrosförvärv 

utsläcker själva företagshemligheten (Fahlbeck, En kommentar och rättsöversikter, s. 396) 

och innebär att informationen kan användas fritt i arbetsgivarens verksamhet. 

För att viss information ska anses som en ”företagshemlighet” enligt 1 § FHL krävs att den 

”hålls hemlig” av arbetsgivaren och att dess röjande är ägnat att medföra ”skada i konkur-

renshänseende”. Det förstnämnda kravet anses ställa till mest problem för arbetsgivaren. 

Detta får till följd att arbetsgivaren måste aktivt vidta åtgärder för att åtnjuta skydd enligt 

FHL. Självfallet måste arbetsgivaren veta vad som gäller kring detta.  

5.1.3 Kan en ny arbetsgivare frias ifrån skadeståndsansvar? 

För att kunna rekommendera vad en ny arbetsgivare bör göra för att skydda sig mot skade-

ståndsansvar är det både viktigt att känna till när en nyanställd blir skadeståndsskyldig efter 

anställningens upphörande och när en ny arbetsgivare kan frias ifrån skadeståndsansvar. 

Dels utgör arbetstagares ansvar skydd för den nya arbetsgivaren, dels utgör situationer där 

den nya arbetsgivaren inte fälls för angrepp på företagshemligheter viktiga utgångspunkter 

vid bedömningen av vad en ny arbetsgivare kan göra för att undgå skadeståndsansvar.  

Som framgår av uppsatsen kvarstår den anställdas skadeståndsansvar enligt FHL (7 § 2 st.) 

även när anställningen har upphört, men då endast om ”synnerliga skäl” föreligger. Som 

nämnts i uppsatsen anses detta vara fallet endast om arbetstagaren på ett stötande sätt har 

missbrukat sitt förtroende som följer av anställningsavtalet (AD 2013 nr 24). Detta kvar-

dröjande ansvar innebär för en arbetsgivare ett visst skydd mot att en anställd, som övergår 

till en ny arbetsgivare, i sin nya anställning utnyttjar eller röjer tidigare arbetsgivares före-

tagshemligheter. Om den anställda ändå bryter mot 7 § 2 st. FHL försvinner ju detta skydd. 

Istället kan den nya arbetsgivaren ”besmittas” av den anställdas förfarande och själv bli 

skadeståndsansvarig. Något fall där AD friat en ny arbetsgivare från skadeståndsansvar i en 

situation som den nu aktuella torde inte finnas. Arbetsgivarens skadeståndsansvar blir på 

detta sätt beroende av utgången av arbetstagarens skadeståndsansvar i samma situation.  

Ämnet för uppsatsen berörs i hög grad av AD:s praxis, särskild vikt tillmäts här AD:s dom 

2013 nr 24. Domen är inte helt lätt att tolka och dess värde som prejudikat kan påverkas 

härav. Den torde i vart fall belysa möjligheten till ny praxis rörande en arbetsgivares skade-

ståndsansvar enligt FHL för skada som dennes arbetstagare vållat en tidigare arbetsgivare. 

Som nämnts har arbetsgivaren i detta fall ålagts skadeståndsskyldighet med 3 500 000 kr att 

utges solidariskt med arbetstagaren. Frågan är nu om och i så fall hur en arbetsgivare kan 
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skydda sig mot ett sådant ansvar. Ett svar kan bli beroende av hur domen tolkas. AD har i 

sina domskäl prövat frågan om arbetsgivaren med en analogisk tillämpning av principalan-

svarsregeln i 3 kap. 1 § skadeståndslagen (SkL) har ådragits skadeståndsansvar för sin ar-

betstagares förfarande. AD har därvid funnit ”övervägande skäl” för en sådan tillämpning 

av principalansvarsregeln. Om så hade skett skulle det ha medfört ett i princip strikt ansvar 

för den nya arbetsgivaren, låt vara att detta beror på arbetstagarens vållande av skada. 

Såsom Reinhold Fahlbeck anfört, i sin kommentar till FHL s. 376, har AD genom sin 

skrivning om en analog tillämpning av 3 kap. 1 § SkL öppnat för ett nytt synsätt. För den 

angripna tidigare arbetsgivaren skulle en sådan tillämpning vara en klar fördel. Jag delar 

Fahlbecks uppfattning att AD inte har tillämpat principalansvarsregeln. 

AD berörde i domskälen också frågan om vilka personer i en juridisk person vars hand-

lande – i likhet med en ställföreträdares handlande – ska tillräknas den juridiska personen. 

AD besvarade inte frågan men betonade särskilt – som skäl för att ålägga den nya arbetsgi-

varen (ett aktiebolag) ett skadeståndsansvar – arbetstagarens självständiga ansvar för facto-

ringverksamheten och hans/hennes betydande frihet att utforma metoderna för kundrekry-

teringen.  

Jag delar Fahlbecks åsikt att AD med den nu redovisade skrivningen betraktade arbetstaga-

ren som en sådan person ”med beslutsrätt” vars handlande kunde motivera utgången av 

domen. Samtidigt kan enligt min mening inte bortses ifrån möjligheten att AD först vid en 

helhetsbedömning av de redovisade omständigheterna kommit fram till slutsatsen: ”Några 

omständigheter som talar mot att [den nya arbetsgivaren] ska ansvara för [arbetstagarens] handlande 

har inte framkommit”. Alla har inte tolkat AD:s dom på detta sätt. Advokaten Henric Diefke 

har enligt artikeln ”Företag fälls för nyanställds miss” av Ann Norrby i ”Lag & Avtal” den 

18 april 2013 redovisat uppfattningen att utgången av domen ger uttryck för en ny lagtolk-

ning, och att den nya arbetsgivaren blir ansvarig trots att arbetstagaren varken var ställföre-

trädare eller någon med beslutsrätt.  

Enligt min mening innebär AD:s domskäl att det finns visst utrymme för en ny arbetsgi-

vare att skydda sig mot ett sådant skadeståndsansvar som domslutet innebär. För ett tänk-

bart sådant skydd kan det vara av intresse att göra en parallell till brottsbalkens (BrB:s) be-

stämmelser om mutbrott (10 kap.). Av en ”aktiv lojalitet” följer bl.a. en skyldighet för en 

arbetstagare att inte erbjuda eller ta emot muta (Ds 2002:56 s. 293). Om en arbetstagare 

döms för tagande av muta medför inte det straffrättsligt ansvar för företaget, även om 
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mutbrottet skulle innebära att företaget gynnades. Givetvis har företag ansvar för att för-

hindra brott (36 kap. 7 § BrB ”om företagsbot”). Tanken är att företag ska vidta rimliga åt-

gärder för att förhindra att mutor förekommer.  

Nu återstår frågan om hur en ny arbetsgivare ska skydda sig mot skadeståndsansvar enligt 

FHL. Enligt min uppfattning kan det inte krävas mer än ”rimliga åtgärder” av en ny arbets-

givare för att skaffa sig skydd mot en anställds missbruk av tidigare arbetsgivares företags-

hemligheter. Till ”rimliga åtgärder” bör höra att en ny arbetsgivare: 

• själv informerar sig om FHL:s sanktionssystem, 

• upplyser arbetstagaren om samma system, 

• tar reda på om arbetstagaren är bunden av något kvardröjande skydd för tidigare 

arbetsgivares företagshemligheter, 

• klargör för arbetstagaren att denne inte får använda sig av tidigare arbetsgivares fö-

retagshemligheter i den nya verksamheten, 

• utarbetar och utvecklar förhållningsregler på arbetsplatsen för att främja ett vidare 

utvecklingsarbete i frågan, samt – viktigt i bevishänseende –  

• dokumenterar de angivna åtgärderna. 

Avtalsrättsligt skydd blir också viktigt för en ny arbetsgivare. 

5.2 Kan avtal förstärka en ny arbetsgivares skydd? 

5.2.1 Inledning 

För att undvika att den nya arbetsgivaren blir ”besmittad” av den nyanställdas förfarande 

kan avtal mellan arbetstagare och arbetsgivare bli viktigt för att den nya arbetsgivaren ska 

erhålla skydd efter den tidigare anställningens upphörande. FHL ger i sig inget skydd för en 

arbetsgivare om en arbetstagare sätter sig över FHL:s sanktionssystem.  

En tidigare arbetsgivares hantering genom avtal för skydd av företagshemligheter kan få be-

tydelse för en ny arbetsgivare, om detta skydd kvarstår efter anställningens upphörande och 

om det respekteras av en nyanställd. Däremot torde en ny arbetsgivare inte genom anställ-

ningsavtal eller annat avtal kunna förstärka sitt eget skydd. 

5.2.2 Konkurrens- och sekretessklausuler  

En arbetsgivare kan med fördel införa en konkurrens- eller sekretessklausul i ett anställ-

ningsavtal för att säkerställa att en anställd inte konkurrerar med arbetsgivaren efter att an-

ställningen har upphört (Fahlbeck, En kommentar och rättsöversikter, s. 144). Detta med-
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för att den nya arbetsgivaren bör förvissa sig om huruvida den nyanställda är genom en av-

talsklausul förhindrad att anta en viss anställning. Den nya arbetsgivaren bör vara uppmärk-

sam på den nyanställdas situation vad gäller tidigare arbetsgivares skydd. Det kan avse frå-

gan om arbetstagarens kunskap innefattar företagshemligheter eller om den kan användas 

fritt i den nya anställningen.  

Påföljder för ett avtalsbrott mot en klausul utgör ett stöd för att arbetstagaren inte angriper 

tidigare arbetsgivares företagshemligheter och därmed även ett skydd för den nya arbetsgi-

varen. Sådana påföljder bör utformas på ett sätt som avskräcker den anställda mot att, i en 

ny anställning, använda den unika kunskap som det tidigare företaget besitter. Avgräns-

ningen av sådan kunskap bör stå i rimlig proportion till företagens konkurrensförmåga på 

marknaden. Vid utformningen av en klausul eller ett avtal bör arbetsgivarens intresse vägas 

mot den anställdas intresse av att inte hindras från att byta anställning. Konkurrensbegrep-

pet måste sålunda ses från två olika perspektiv, å ena sidan från ett arbetsgivarperspektiv 

(eller ett näringsidkarperspektiv) och å andra sidan från en anställds perspektiv. För att 

upprätthålla syftet med en välfungerande arbetsmarknad kompletterar dessa perspektiv 

varandra. Arbetstagare och arbetsgivare är beroende av varandra, och lojaliteten innefattar 

en ömsesidig plikt. Konkurrensklausuler ska inte missbrukas så att de leder till ”inlåsnings-

effekter” för en arbetstagare (se exempelvis AD 2013 nr 24). 

5.2.3 Alternativa klausuler 

Utöver de traditionella konkurrens- och sekretessklausulerna finns andra möjligheter att av-

tala om ett förstärkt skydd för företagshemligheter efter att anställningen har upphört, ex-

empelvis genom värvnings- och kundklausuler (Fahlbeck, En kommentar och rättsöversik-

ter s. 201 f.) Dessa möjligheter kan i jämförelse med exempelvis en konkurrensklausul vara 

till fördel för en arbetsgivare. En konkurrensklausul medför vanligen en större kostnad för 

arbetsgivaren då en arbetstagare ska ersättas för den ekonomiska förlusten som konkur-

rensförbudet innebär.  

I dagens samhälle är information och ett gott nätverk viktiga verktyg som en anställd kan 

bygga upp till fördel för sin arbetsgivare. Avsaknaden av en värvningsklausul eller en kund-

klausul hos den tidigare arbetsgivaren kan i och för sig gynna en ny arbetsgivare i ett kort-

siktigt perspektiv genom att en anställd tar med sig tidigare medarbetare eller värvar tidigare 

arbetsgivarens kunder. Däremot kan sådana klausuler på längre sikt leda till att en ny ar-
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betsgivare slipper eller får mindre problem med kunskap om företagshemligheter som 

överförs till honom/henne från tidigare arbetsgivare.  

Avtal om lång uppsägningstid påverkar inte de nu diskuterade problemen. Innebörden är 

endast att den berörda arbetstagaren får stanna kvar hos tidigare arbetsgivare längre än 

önskat. 

5.3 Vad skulle EU-rättsliga regler och lagrådsremissen inne-
bära för skyddet? 

5.3.1 Förstärks den ”kvardröjande” lojalitetsplikten? 

EU kommissionen har den 28 november 2013 lagt fram ett förslag, KOM(2013) 813, till 

direktiv om skydd för företagshemligheter (”EU-förslaget”). Det är svårt att förutse vad 

EU-förslaget skulle innebära för svensk rätt, men det går att göra antaganden. Det är vidare 

svårt att förutse effekten av det till lagrådet den 12 december 2013 remitterade förslaget 

”Ett bättre skydd för företagshemligheter” (Justitiedepartementet) (”lagrådsremissen”) bl.a. 

eftersom någon proposition ännu inte har kommit. Mot bakgrund av arbetstagarorganisat-

ionernas kritik av lagrådsremissen och lagrådets kritik i remissvaret kan gissningsvis försla-

get innefatta en politiskt känslig fråga, och det är efter höstens val till ny riksdag osäkert 

vad som kommer att gälla. 

EU-förslaget föreslår gemensamma bestämmelser för medlemsstaterna rörande främst ci-

vilrättsliga sanktioner mot angrepp på företagshemligheter. Den svenska lagstiftningen på 

området motsvarar i allt väsentligt EU-förslaget (Faktapromemoria 2013/14:FPM42 av re-

geringskansliet). Mot den bakgrunden kommer inte heller ett genomförande av EU-

förslaget att medföra någon egentlig skillnad mot vad som i Sverige redan gäller beträffande 

en ny arbetsgivares skydd. Möjligen kan dock EU-förslaget förstärka den allmänna – ar-

betsrättsliga – lojalitetsplikten, en uppfattning som har redovisats vid ett av Sören Öman 

och Henrik Bengtsson lett seminarium den 3 mars 2014 på Stockholms universitet rörande 

förslag till EU-regler om företagshemligheter (”seminariet”). Eftersom en sådan förstärk-

ning rimligen bör gälla alla anställdas lojalitet blir mitt svar på rubrikfrågan ”ja”, om än med 

viss tvekan.   

Lagrådsremissen innefattar främst ett förslag om kriminalisering i form av straffansvar för 

en arbetstagare som i sitt arbete har fått lovlig tillgång till en företagshemlighet men som 

olovligen utnyttjar eller röjer den (3 a § i lagrådsremissen). Samtidigt införs ett särskilt ska-

deståndsansvar för det nya brottet ”olovligt utnyttjande eller röjande av företagshemlighet”. 
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Den nuvarande bestämmelsen om skadeståndsansvar för förfarande efter anställningens 

upphörande behålls (5 och 7 §§ FHL). För skadeståndsansvar förutsätts dock inte längre 

”synnerliga skäl”, något som enligt min mening kan anses förstärka den ”kvardröjande” lo-

jalitetsplikten efter anställningens upphörande. 

Den föreslagna nya kriminaliseringen innebär bl.a. att en arbetsgivares principalansvar en-

ligt 3 kap. 1 § skadeståndslagen (SkL) blir direkt tillämpligt när en arbetstagare döms för 

brottet olovligt utnyttjande eller röjande av företagshemligheter. Om denna principalan-

svarsregel skulle tillämpas har arbetsgivaren knappast någon möjlighet att påverka sitt eget 

skydd mot skadeståndsansvar enligt FHL, eftersom principalansvarsregeln medför en form 

av strikt ansvar. 

Mot denna bakgrund menar jag att den föreslagna kriminaliseringen skulle innebära ett för-

stärkt skydd för den nya arbetsgivaren genom att den får antas leda till en avsevärt mindre 

benägenhet för en arbetstagare att överträda en straffrättslig bestämmelse. Om den an-

ställda ändå gör sig skyldig till det nya brottet får dock arbetsgivaren en svagare skydd mot 

skadeståndsansvar. 

Som bakgrund till EU-förslaget har framhållits behovet för företag och näringslivet i stort 

att bestämmelser om skyddet för företagshemligheter harmoniseras, särskilt för att under-

lätta företagens gränsöverskridande verksamheter. Detta behov är enligt min mening ett 

tillräckligt starkt motiv för en sådan gemensam reglering. På detta sätt blir skyddet för före-

tagshemligheter i gränsöverskridande situationer förutsebart för en arbetsgivare. EU-

förslaget kan även gynna den fria rörligheten på arbetsmarknaden. 

I EU-förslaget fastslås rätten till yttrande- och informationsfrihet även inom området för 

företagshemligheter under förutsättning att detta sker på ett ”legitimt sätt” eller för att 

skydda ett ”legitimt intresse”. Under seminariet kritiserades dessa begrepp såsom alltför 

vaga, och de blir vid en tvist beroende av domstolens – i sista hand EU-domstolens – av-

vägning mellan parternas skilda intressen. Beträffande denna enskildhet i EU-förslaget me-

nar jag att det finns skäl för kritiken. För arbetsgivaren kan det leda till svårighet både att 

förebygga kritik och att bedöma om viss kritik, som medfört ett röjande av företagshemlig-

heten, varit ”legitim”. 

Yttrandefriheten torde med EU-förslaget inte bli mer inskränkt än vad som redan gäller en-

ligt svensk rätt, dock kan det finnas synpunkter på om man på EU-nivå ska reglera en så-
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dan grundläggande rättighet. Niklas Selberg anser i en artikel att förslaget innebär att den 

arbetsrättsliga tystnadsplikten och kritikrätten regleras på EU-nivå istället för på nationell 

nivå. Eftersom EU-rätten är överordnad svensk rätt kommer alltid det som regleras på EU-

nivå vara detsamma som gäller på nationell nivå i Sverige. Jag menar att det i detta sam-

manhang inte finns någon skillnad mellan ”EU-nivå” och ”nationell nivå”. 

På seminariet ansågs det att EU-förslaget är ett s.k. ”maximidirektiv”, vilket innebär att en 

medlemsstat inte får ha strängare regler i sin nationella lagstiftning. För Sverige skulle detta 

innebära att kriminaliseringen av förfaranden som omfattas av EU-förslaget inte skulle 

medges. En sådan absurd följd tycker jag visar att åsikten om ”maximidirektiv” inte håller. 

5.4 Slutsats 
FHL:s sanktionssystem och den arbetsrättsliga lojalitetsplikten är den nya arbetsgivarens 

främsta skydd mot att arbetstagaren missbrukar tidigare arbetsgivares företagshemligheter 

enligt gällande rätt (de lege lata). Som framgår av analysen kan den nya arbetsgivaren berö-

ras av tidigare arbetsgivares hantering av skyddet för dessa hemligheter. När en arbetstagare 

har missbrukat företagshemligheter är risken för den nya arbetsgivaren att drabbas av ska-

destånd överhängande. Tänkbara skyddsåtgärder måste vidtas i förebyggande syfte i de 

former som redovisats i uppsatsen, t.ex. klargörande för arbetstagaren av sanktionssyste-

mets innebörd och av arbetsgivarens egen inställning. Det bör framhållas att AD:s bedöm-

ning i det enskilda fallet alltid är avgörande för den nya arbetsgivarens skadeståndsansvar. 

Den fortsatta utvecklingen (de lege ferenda) kan vara att skyddet för företagshemligheter 

förstärks i enlighet med EU-förslaget och lagrådsremissen. I så fall kan detta innebära ett 

förstärkt skydd även för en ny arbetsgivare i den situation som uppsatsen berör.  
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