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1  Inledning 

1.1  Bakgrund och syfte 

Principen inom arbetsrätten är att frukterna av arbetet ska komma arbetsgivaren tillgodo.
1
 Det 

gäller även som huvudregel sådant som utgör resultatet av intellektuellt arbete.
2
 I takt med att 

allt fler kunskapsföretag växer fram på marknaden växer även företagens behov av att skydda 

informationen inom företaget. Med kunskapsföretag avses här företag där de anställda är 

företagets främsta tillgång. Produktionen är inte standardiserad utan kreativ. I 

kunskapsföretag investerar arbetsgivaren i utveckling av medarbetarnas kunskap.
3
 Även i 

kunskapsföretag finns ett behov av att skydda investeringarna. Många regler på arbetsrättens 

område är uppställda i förmån för den anställde eftersom den vanligen ses som den svagare 

parten i anställningsförhållandet.
4
 I rena kunskapsföretag är det dock ofta arbetstagaren som 

har den starka positionen.
5
 I takt med kunskapssamhällets framväxt ökar också betydelsen av 

de anställdas lojalitet.
6
 Vanliga kunskapsföretag är konsultföretag vars främsta tillgång är just 

kunderna. Nyligen har det även kommit ut ett lagförslag, SOU 2008:63, som föreslår ett bättre 

skydd för företagshemligheter. Frågan är om det råder balans mellan arbetstagarens rätt att 

använda sin personliga skicklighet om denne väljer att byta arbete och företagens skydd för 

information. Huvudfokus i denna uppsats kommer vara vilka möjligheter företaget har att 

skydda information som är viktig för företaget samt vilka möjligheter arbetstagaren har att 

utnyttja sin kunskap och personliga skicklighet i andra anställningar. Jag kommer främst att 

analysera dessa möjligheter utifrån det skydd som ges genom lag (1990:409) om skydd för 

företagshemligheter (FHL), men även lojalitetspliktens möjligheter till skydd kommer att 

analyseras. Jag kommer även att analysera hur arbetsgivaren avtalsvägen kan utsträcka det 

skydd som redan ges genom FHL och lojalitetsplikten. 

 En annan viktig frågeställning är om lojalitetsplikten även omfattar hemlighållande av 

information om missförhållanden i verksamheten. Kritikrätten hänger nämligen nära samman 

med vad som anses vara ett obehörigt angrepp i FHL. Även på detta området har det nyligen 

kommit ut ett nytt lagförslag, SOU 2014:31, som föreslår ett stärkt skydd för visselblåsare.  

Jag kommer därför att analysera vilka möjligheter arbetstagaren har att påtala 

                                                           
1
 Schmidt, Arbetsrätt II s 141. 

2
 Schmidt, Arbetsrätt II s 141. 

3
 Zethraeus s 397. 

4
 Edström s 2. 

5
 Edström s 8. 

6
 Glavå s 596. 
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missförhållanden i arbetsgivarens verksamhet för myndigheter utan att bryta mot 

lojalitetsplikten och FHL. 

1.2  Avgränsning 

Uppsatsen kommer endast att behandla arbetstagare som är anställda i privat verksamhet. 

Uppsatsen kommer att inrikta sig på hur företagen kan skydda information som anställda har 

fått lovlig tillgång till. Fokus kommer inte att ägnas åt privat verksamhet som befinner sig i 

gränslandet mot offentlig verksamhet, det vill säga de som bedriver verksamhet som 

finansieras av skattemedel. 

 Avseende lojalitetsplikten har jag valt att begränsa mig till tystnadsplikten och förbud mot 

konkurrerande verksamhet då det är de områden som ligger närmast FHLs 

tillämpningsområde. I fråga om kritikrätten har Europadomstolen konstaterat att artikel 10, 

gällande yttrandefrihetsrätt, även gäller i förhållandet mellan privata arbetsgivare och 

arbetstagare.
7
   Arbetsdomstolen (AD) har även bekräftat att Sverige är förpliktat att se till att 

konventionen respekteras även i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.
8
 Flera 

författare har dock framfört åsikten att Europadomstolens praxis inte kommer medföra någon 

förändring av ADs praxis. Till exempel Öman framhåller att: 

”Av de få fall som finns från Europadomstolen verkar det framgå att denna domstol gör i princip 

motsvarande bedömningar som Arbetsdomstolen gjort i motsvarande fall, varför det inte finns 

anledning att anta att Arbetsdomstolen skulle ändra sin praxis på grund av Europakonventionen 

och Europadomstolens praxis”.
9
 

Därför kommer jag inte att ägna något utrymme åt Europadomstolens praxis i denna uppsats. 

EU-rätt och internationell rätt kommer inte heller att beröras. Jag kommer inte heller ägna 

något utrymme åt bevisvärdering. 

1.3  Metod och material 

Jag har valt att använda mig av rättdogmatisk metod för att fastställa vad gällande rätt är. 

Gällande rätt kommer att beskrivas utifrån lagtext, förarbeten, praxis och doktrin. Då 

lagtexten på många ställen är generellt utformad har jag använt mig av praxis för att kunna 

fastställa vad gällande rätt är samt vilka huvudregler och undantag som finns. Doktrinen är 

                                                           
7
 Dom den 21 juli 2011 Heinisch mot Tyskland och dom den 12 september 2011 Sánchez m.fl. mot Spanien. 

8
 AD 2012 nr 25. 

9
 Öman s 75. 
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inte alltid enig om hur vissa bestämmelser ska tolkas. I sådana fall kommer deras argument att 

jämföras och jag kommer att analysera vilket tolkningssätt som framstår som mest lämpligt. 

Uppsatsen innehåller således även inslag av rättspolitisk metod. Även avslutningskapitlet har 

en rättspolitisk prägel. 

1.4  Disposition 

Uppsatsen kommer att inledas med ett allmänt avsnitt om lojalitetsplikten eftersom den i stort 

sett lägger ramen för anställningsförhållandet. Kapitlet kommer även att behandla det 

konkurrensförbud och den tystnadsplikt som följer av lojalitetsplikten. Därefter kommer jag 

att behandla uppsatsens huvudfokus, nämligen FHL. Rekvisiten för 1, 2, 7 och 9 §§ kommer 

grundligt att analyseras för att belysa vilken information som tillhör företagen respektive 

arbetstagaren. Efter det kapitlet kommer jag att jämföra det skydd som ges genom 

lojalitetsplikten med det skydd som ges genom FHL. Efter att anställningen upphör, 

försvinner som regel lojalitetsplikten och skydd genom FHL ges endast om synnerliga skäl 

föreligger. Därför kommer jag att analysera hur företagen kan utsträcka sitt 

informationsskydd genom konkurrensklausuler och sekretessavtal. Avslutningsvis kommer 

jag att analysera om det råder balans mellan arbetstagarnas och företagens rättigheter eller om 

det behövs göras några förändringar de lege ferenda.    

2  Lojalitetsplikten 

2.1  Inledning 

I detta avsnitt kommer först och främst lojalitetsplikten behandlas från ett allmänt perspektiv. 

Därefter kommer uppsatsen att inrikta sig på två särskilda områden inom ramen för 

lojalitetsplikten. Det första området är förbudet mot konkurrerande verksamhet och 

tillhörande förbud mot förtroendeskadliga bisysslor. Det andra området är tystnadsplikten där 

även gränserna för kritikrätten kommer att belysas. Slutligen kommer jag även att kort 

diskutera vilka påföljder som kan bli aktuella om ett brott mot lojalitetsplikten begås.  

2.2  Allmänt om lojalitetsplikten 

Lojalitetsplikten uppstår direkt till följd av att ett anställningsförhållande ingås. Det finns 

inget behov av att skriva in lojalitetsplikten som en bestämmelse i det enskilda 
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anställningsavtalet då den bygger på sedvana och praxis.
10

 I AD 1993 nr 18 uttalade AD att 

utmärkande för ett anställningsförhållande är att arbetstagaren ska vara lojal mot sin 

arbetsgivare. Med det menas att arbetstagaren inte får vidta åtgärder som är ägnade att skada 

eller på annat sätt försvåra arbetsgivarens verksamhet. Däremot ansåg AD att vilka krav som 

kunde ställas varierar beroende på bland annat förhållandena inom branschen, den aktuella 

verksamhetens beskaffenhet, arbetsuppgifternas art, arbetstagarens ställning i företaget och 

om arbetstagaren på något sätt äventyrat arbetsgivarens kundrelationer.  

 Såväl arbetstagaren som arbetsgivaren omfattas av lojalitetsplikten Båda parter är skyldiga 

att agera på så sätt att motpartens förpliktelser inte onödigt försvåras.
11

 Arbetstagaren ska 

sätta arbetsgivarens intresse framför sitt eget och undvika lägen där arbetstagaren kan komma 

i en pliktkollision.
12

  Det finns en tanke om att lojalitetsplikten skapar en relation, ett 

personligt förhållande, mellan parterna.
13

 Anställningen medför skyldigheter som går längre 

än vad som gäller i vanliga avtalsförhållanden och skapar biförpliktelser.
14

 Lojalitetsplikten 

medför att arbetstagaren har skyldigheter som går utöver att ställa sin arbetskraft till 

förfogande under den reglerade arbetstiden.
15

 Även händelser som inträffar på fritiden kan 

medföra att arbetstagaren drabbas av sanktioner.
16

 Arbetsgivarens skyldighet enligt 

lojalitetsplikten är främst att sörja för en god arbetsmiljö, en skyldighet att genom 

instruktioner, utbildning och tillsägelser förebygga uppsägningssituationer, ett ansvar för 

arbetstagarens familjesituation och respekt för arbetstagarens rätt till integritet.
17

 Beroende på 

anställningens art och förhållandena i det enskilda fallet, kan arbetsgivaren vara skyldig att 

stötta arbetstagaren att behålla sin kompetens.
18

 Arbetsgivaren får inte heller använda sin 

arbetsledningsrätt på ett illojalt sätt.
19

   

 Lojalitetsplikten gäller för samtliga arbetstagare, men ju högre och ju mer 

förtroendebetonad befattning den anställde har, desto större krav kan ställas.
20

  

 Arbetstagarens lojalitetsplikt gäller under hela anställningstiden, det vill säga även under 

uppsägningstiden.
21

   

                                                           
10

 Deinoff, Bergström s 61. 
11

 Göransson, Garpe s 32. 
12

 Schmidt, Löntagarrätt s 257 f. 
13

 Schmidt, Löntagarrätt s 257. Även refererat i AD 1994 nr 79. 
14

 Schmidt, Arbetsrätt II s 141. Även refererat i AD 1994 nr 79. 
15

 Frick s 76. 
16

 Se exempelvis AD 1982 nr 29 och AD 2000 nr 5. 
17

 Viklund, Bylund s 97. 
18

 Se exempelvis AD 2011 nr 20. 
19

 Iseskog s 94. 
20

 Adlercreutz, Mulder s 275. 



11 

 

 När anställningen upphör är huvudregeln att lojalitetsplikten bortfaller.
22

 Det medför att det 

står den anställde fritt att utnyttja den erfarenhet, yrkesskicklighet och kunnighet som 

arbetstagaren uppnått under sin anställningstid. Enligt förarbetena spelar det ingen roll om 

detta kunnande har uppkommit till följd av rent personliga egenskaper eller kvalifikationer 

och sådan information som kan vara företagshemligheter (med undantag för 7 § FHL).
23

 Detta 

gäller såväl om den anställde startar en konkurrerande verksamhet som då den anställde tar ny 

anställning.
24

 

2.3  Konkurrerande verksamhet 

Exempel på handlanden som kan strida mot lojalitetsplikten kan till exempel vara att bedriva 

konkurrerande verksamhet. Domstolen uttalade i AD 1993 nr 18 att vanligtvis bryter en 

arbetstagare lojalitetsplikten på ett allvarligt sätt om denne bedriver konkurrerande 

verksamhet under anställningstiden. För att avgöra om handlandet utgör en illojal och otillåten 

konkurrens ska en helhetsbedömning i det enskilda fallet göras.
25

 Med att bedriva 

konkurrerande verksamhet avses inte endast att i egen regi bedriva konkurrerande 

verksamhet, utan även att ta anställning i ett konkurrerande företag.
26

 I AD 2003 nr 84 ansågs 

det vara fråga om konkurrerande verksamhet när en arbetstagare förvärvade aktiemajoriteten i 

ett med arbetsgivaren konkurrerande bolag.  I AD 1977 nr 118 hade två arbetstagare i 

konkurrens med arbetsgivaren lämnat anbud på konkurrerande verksamhet. Arbetstagarna 

vann anbudet och sade därefter upp sig med en månads uppsägningstid. AD jämställde 

konkurrerande verksamhet med att delta i anbudstävlan med arbetsgivaren i syfte att om 

anbudet antas lämna anställningen och övergå till att driva egen verksamhet. Ofta kunde ett 

sådant förfarande berättiga till avsked. AD uttalade att det skulle göras ett nyanserat 

bedömande med beaktande av de särskilda omständigheterna i det enskilda fallet. Exempel på 

omständigheter som påverkar bedömningen är arbetstagarens ställning i företaget, hans 

möjligheter att i konkurrensen utnyttja företagshemligheter och annat internt material, 

beskaffenheten av den verksamhet varom konkurrens sker och konkurrensåtgärdens betydelse 

för företaget. Prövningen ska ske med utgångspunkt i 18 § lag (1982:80) om 

anställningsskydd (LAS). I fallet ansågs dock inte arbetstagarna ha åsidosatt sina åligganden 

                                                                                                                                                                                     
21

 Se exempelvis AD 2009 nr 63.  
22

 Prop. 1987/88:155 s 45 f. 
23

 Prop. 1987/88:155 s 46. 
24

 Prop. 1987/88:155 s 46. 
25

 Se exempelvis AD 1977 nr 118. 
26

 Se exempelvis AD 2000 nr 3. 
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på ett tillräckligt grovt sätt för att grund för avsked skulle föreligga. Hänsyn togs till att de 

inte haft någon förtroendeställning, att anbudslämnandet på grund av entreprenadens särskilda 

karaktär medförde att det hade stora likheter med sökande av annan anställning och skadan de 

orsakade arbetsgivaren var av begränsad karaktär. Motsatt utgång fick AD 1999 nr 61. I fallet 

var en konsult anställd i företaget Infosystem, men placerad hos kunden E. Konsulten sade 

upp sig men lämnade anbud på ett uppdrag som E efterfrågade. Eftersom konsulten hade 

kännedom om Infosystems offert kunde konsulten lämna ett lägre pris än Infosystem. E valde 

att anta konsultens anbud vilket medförde att Infosystem, som var ett väldigt litet företag, led 

en kännbar skada. AD fann att konsulten genom sitt agerande grovt åsidosatt sina åligganden 

varför avskedande hade varit befogat. Skillnaderna i de båda fallen består helt enkelt i de 

särskilda omständigheterna. Visserligen hade båda bedrivit konkurrens med arbetsgivaren. 

Dock var det senaste fallet särskilt graverande eftersom de utnyttjat kunskap om 

arbetsgivarens prissättning för att kunna vinna upphandlingen. 

 I AD 1999 nr 144 tog AD upp ett antal andra faktorer som var av vikt vid bedömningen. 

Dessa faktorer var bland annat beskaffenheten av den verksamhet med vilken konkurrens 

sker, arbetstagarens ställning i företaget, arbetstagarens möjligheter att i konkurrensen utnyttja 

företagshemligheter och annat internt material hos arbetsgivaren. Även risken för skada i 

något avseende för arbetsgivaren skulle beaktas. Alla skador omfattas dock inte. Domstolen 

uttalade i AD 1993 nr 18 att inte all konkurrens kan anses utgöra ett lojalitetsbrott. Det måste 

normalt vara fråga om en konkurrens som tillfogar arbetsgivaren en påtaglig skada eller att 

den är att uppfatta som illojal. Detta synsätt befästes även i AD 2003 nr 21. I AD 1980 nr 82 

ansåg AD att det inte var fråga om illojal konkurrens eftersom en eventuell skada endast 

skulle vara av synnerligen ringa omfattning. Däremot räcker med att en risk för skada 

föreligger och tidpunkten för uppsägningen eller avskedandet är avgörande för bedömningen 

av en eventuell skada.
27

 Det innebär att redan planer på att starta en konkurrerande 

verksamhet genom exempelvis förberedande kontakter, påverkan på arbetskamrater och 

utrednings- och planeringsarbetet anses vanligen vara ett allvarligt brott mot 

lojalitetsplikten.
28

 

 Som ovan sagts påverkar arbetstagarens ställning helhetsbedömningen. I AD 1989 nr 90 

ansågs däremot inte en uppsägning vara sakligt grundad där en distriktschef i ett 

grossistföretag i videobranschen inträdde som styrelsesuppleant och firmatecknare i ett 

                                                           
27

 Se AD 1981 nr 161. 
28

 Nicander s 40. 
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kundbolag som hade en videobutik. AD menade att distriktschefens ställning i kundbolaget 

endast var av formell natur och att det inte visats att arbetsgivarens övriga kundrelationer 

äventyrats. I AD 1983 nr 93 var arbetstagaren däremot en specialist som hade anförtrotts 

särskilda uppgifter av stor betydelse för arbetsgivaren. AD konstaterade att kravet på lojalitet 

var särskilt framträdande i sådana fall. 

2.4 Bisysslor 

Något som hänger nära samman med förbudet mot konkurrerande verksamhet är förbudet mot 

vissa bisysslor. Vissa former av bisysslor kan nämligen utgöra ett brott mot lojalitetsplikten. 

De otillåtna bisysslorna kan delas in i förtroendeskadliga bisysslor, konkurrerande bisysslor 

och arbetshindrande bisysslor omfattas.
29

 Exempel på förtroendeskadliga bisysslor finns i 

rättsfallen nedan. En konkurrerande bisyssla kan vara en frisör som klipper vänner och 

bekanta på sin fritid, när dessa personer normalt är kunder på salongen. En arbetshindrande 

bisyssla kan vara till exempel ett annat arbete på nattetid som medför att arbetstagaren blir 

trött på dagen och därför inverkar menligt arbetstagarens huvudsakliga arbete. 

 En bisyssla behöver inte vara en kommersiell aktivitet utan det kan även vara fråga om en 

ideell aktivitet som medför att arbetstagaren inte klarar av sitt arbete.
30

 

 För privatanställda finns det till skillnad mot offentligt anställda ingen lagregel som 

reglerar bisysslor. Förbud mot vissa bisysslor anses däremot följa av lojalitetsplikten. Det är 

även vanligt att det förtydligas i det enskilda anställningsavtalet. 

 I AD 2004 nr 50 arbetade U.R. på Svensk Bilprovning. Arbetsgivaren menade att U.R. 

brutit mot företagets regler om bisysslor genom att han utförde reparationer och besiktningar 

på sin fritid hos ett kundbolag. Platscheferna hade varit medvetna om hans bisyssla sedan lång 

tid tillbaka. AD konstaterade att det var ostridigt att U.R. brutit mot företagets regler om 

bisysslor och att bolagets verksamhet innefattar myndighetsutövning samt att det är av yttersta 

vikt att en befattningshavares opartiskhet inte skall kunna ifrågasättas av allmänheten. 

Däremot ansåg AD att arbetsgivaren borde ha påtalat det för honom tidigare och inte först 

flera år senare. Därför skulle bolaget anses ha avstått från att åberopa detta förhållande som 

grund för att skilja honom från anställningen. 

 Även i kollektivavtalet från 1969 finns regler om bisysslor som innebär att arbetstagaren 

måste samråda med arbetsgivaren innan denne åtar sig en mera omfattande bisyssla.
31

  

                                                           
29

 Frick s 81 och Iseskog, förtroendeskadlig bisyssla s 9. 
30

 Iseskog, förtroendeskadlig bisyssla s 8. 



14 

 

2.5  Tystnadsplikt 

Arbetstagarens tystnadsplikt förekommer i två former. Dels finns det tystnadsplikt som 

uppkommer genom lag, till exempel genom lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet 

(MBL) och dels finns det en allmän tystnadsplikt. I detta avsnitt kommer endast den allmänna 

tystnadsplikten att behandlas. 

 Av lojalitetsplikten följer en tystnadsplikt som anses vara en dold klausul i 

anställningsavtalet.
32

 Givetvis kan tystnadsplikten även framgå specifikt av anställningsavtalet 

eller kollektivavtal. Det är också möjligt att utvidga arbetstagarens tystnadsplikt genom 

avtal.
33

 

 I privat verksamheter är det arbetsgivaren som i stor utsträckning bestämmer om insyn på 

arbetsplatsen.
34

 I AD 1994 nr 79, Värö Bruk-fallet, fanns bestämmelser om tystnadsplikt i en 

personalhandbok. AD ansåg dock att bestämmelserna var allt för generellt utformade och 

tillförde därför inte något utöver den tystnadsplikten som redan följde av lojalitetsplikten. För 

att brott mot tystnadsplikten skulle föreligga krävdes det att var fråga om yppande av sådana 

uppgifter som det ligger i arbetsgivarens intresse att inte ge spridning åt. AD konstaterade 

vidare att ”[e]tt yppande av uppgifter som är ägnat att skada kan i enlighet härmed betecknas 

som ett brott mot en sådan inte uttryckligen reglerad tystnadsplikt”. 

 Tystnadsplikten gäller för alla arbetstagare, men högre krav kan ställas på arbetstagare som 

har en förtroendeställning.
35

 I allmänhet krävs även uppsåt för att ett brott mot tystnadsplikten 

ska föreligga.
36

  I övrigt är den närmare innebörden och omfattningen av tystnadsplikten 

oklar.
37

 Det finns inte någon rättspraxis som anger gränserna för möjligheten att avtala om 

tystnadsplikt.
38

 Om villkoren gällande tystnadsplikten anses oskäliga kan det däremot vara 

aktuellt att jämka villkoren med hjälp av 36 § lag (1915:218) om avtal och andra 

rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (AvtL). 

                                                                                                                                                                                     
31

 Se avsnitt 5.2. 
32

 Fransson s 89. 
33

 Deinoff, Bergström s 61. 
34

 Källström, Malmberg s 254. 
35

 Nicander s 39. 
36

 Källström, Malmberg s 255. 
37

 Nicander s 39. 
38

 Källström, Malmberg s 254 och Nicander s 39. 
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2.6 Kritikrätt 

2.6.1 Allmänt om kritikrätt 

Lojalitetsplikten medför att arbetstagaren under vissa omständigheter ska iaktta tystnadsplikt 

och inte kritisera verksamheten.
39

 Visserligen tillförsäkras alla människor yttrandefrihet mot 

det allmänna enligt 2 kap. 1 § Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform (RF). 

Även Yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) (YGL) gäller endast mot det allmänna.
40

 Det 

innebär att dessa lagar inte är tillämpliga mellan privata arbetsgivare och anställda utan bara i 

offentlig verksamhet. Även meddelarfriheten som är en aspekt av YGL gäller endast gentemot 

det allmänna.
41

 Statliga utredningar har lagt fram förslag om att meddelarfriheten också ska 

gälla för anställda i företag, men det har inte lett till någon lagändring.
42

 

Efterforskningsförbudet riktar sig också till det allmänna.
43

 Det innebär att ett privat företag 

får efterforska vem som lämnat uppgifter till media. Även om det inte finns ett 

efterforskningsförbud inom den privata sektorn gäller fortfarande det anonymitetsskydd som 

ges genom 3 kap. 1 § Tryckfrihetsförordningen (1949:105) (TF) och 2 kap. 1 § YGL. Det 

innebär att redaktionerna inte får avslöja vem som har lämnat en uppgift enligt 3 kap. 5 § TF 

och 2 kap. 5 § YGL. Detta innebär att kritikrätten därför skiljer sig åt beroende på om 

arbetstagaren är offentligt eller privatanställd. Eftersom privata arbetsgivare inte tillhör det 

allmänna har privatanställda inte samma yttrandefrihet mot sin arbetsgivare som offentligt 

anställda. Privata arbetsgivare kan således inskränka arbetstagarnas rätt att uttrycka missnöje 

med verksamheten i högre utsträckning.
44

 Det anses att den privatanställde konkludent har 

accepterat att begränsa sin yttrandefrihet.
45

 Viss kritikrätt medges dock. Viklund menar att 

lojalitetsplikten är grundläggande, men att det krävs att lojalitetsplikten är påtagligt relevant 

för att den ska inskränka yttrandefriheten.
46

 Kritikrätten innebär att arbetstagaren under vissa 

förutsättningar har rätt att kritisera arbetsgivaren och påtala missförhållanden. För att 

arbetstagaren ska få kritisera sin arbetsgivare utan att bryta mot lojalitetsplikten krävs oftast 

att arbetstagaren först påtalat sitt missnöje för arbetsgivaren och försökt lösa problemet.
47

 Att 

                                                           
39

 Frick s 76. 
40

 YGL 1:1. 
41

 Axberger s 140. 
42

 Axberger s 140. 
43

 Axberger s 162. 
44

 Munukka s 214. 
45

 Hartzell, Iseskog s 29. 
46

 Viklund s 654. 
47

 Deinoff, Bergström s 63 och AD 1986 nr 95. 
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framföra kritik internt faller sig därför naturligt.
48

 I exempelvis AD 2011 nr 36 ansågs det 

tillåtet att med kollegor och närstående kritisera arbetsgivaren. Fransson menar dock att den 

interna och externa kritiken i princip sammanfaller och att lojalitetsplikten är utgångspunkten 

i båda fallen.
49

 Vidare menar hon att om den interna kritiken leder till samarbetssvårigheter 

kan det vara skälet till att arbetsrättsliga åtgärder vidtas.
50

 Så blev fallet i AD 1982 nr 110. 

Arbetstagaren L.B hade bland annat uttalat att bolaget saknade framtid, att bolagsledningen 

var inkompetent och inte hade för avsikt att fortsätta verksamheten på den svenska marknaden 

samt att säljarna borde se sig om efter annat arbete. L.B hade även skickat brev till 

företagsledningen om att han skulle polisanmäla dem för ärekränkning om han avskedades. 

Han hotade även att avslöja graverande uppgifter om företaget i samband med en sådan 

process. AD uttalade att utgångspunkten måste vara att arbetstagaren har en vidsträckt rätt att 

kritisera och ifrågasatta arbetsgivarens handlande. AD menar även att kritikrätten är en viktig 

förutsättning för goda arbetsförhållanden och ett gott arbetsresultat. Däremot finns det gränser 

för kritikrätten, vilka bland annat beror på arbetstagarens ställning. Kritiken inte får övergå i 

att en arbetstagare framför hot om åtgärder som är till skada för arbetsgivaren. L.B ingick i en 

ledningsgrupp och hade således en förtroendeställning. L.B hade även uppvisat en bristande 

samarbetsvilja och inte velat diskutera situationen med företagsledningen. Med hänsyn till 

L.Bs agerande ansåg AD att förutsättningar för fortsatt samarbete inte längre fanns mellan 

företagsledningen och Lennart. Saklig grund för uppsägning förelåg därför. 

 I AD 2006 nr 103 var fråga om en idrottsförening haft laga grund för avskedande av en 

anställd sedan denne skickat ut två mail med kritik mot personer i föreningens styrelse. Båda 

mailen har nått ut till ett stort antal mottagare. AD fann bland annat att mailens innehåll haft 

karaktären mera av angrepp på enskilda personer och beskyllningar än av saklig kritik samt 

att de har skadat föreningens anseende. Laga grund för avskedande förelåg.  

 I AD 2012 nr 25 hade en rektor på en privat skola lagt ut bilder och deltagit i grupper på 

sin Facebook med tveksamt innehåll. I fallet konstaterade dock AD att före agerandet 

uppmärksammats i media hade det inte inneburit någon skada för eleverna eller skolan. AD 

menade att en negativ medierapportering vanligtvis inte kan medföra uppsägning. Istället är 

den anställdes eget agerande avgörande och inte om detta uppmärksammats i massmedia eller 

hur det omtalats där. Innehållet på Facebook bestod av bilder på honom själv i privata 
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 Hartzell, Iseskog s 29. 
49

 Fransson s 87. 
50

 Fransson s 88.  
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situationer och namn på de grupper som han själv valt att bli medlem i. AD menade att detta 

hörde till kärnområdet för vad varje människa, oavsett en eventuell anställning, får uttrycka 

inför andra människor. AD fann vid en samlad bedömning och intresseavvägning att saklig 

grund för uppsägningen inte förelåg. 

2.6.2 Visselblåsning  

Med visselblåsning avses oftast både anmälningar till myndigheter och media. I denna 

framställning kommer jag dock att fokusera på anmälningar till myndigheter. 

 Anmälningar till myndigheter ses som en form av extern kritik mot arbetsgivaren.
51

 I vissa 

fall kan anmälningarna ske under sådana omständigheter att arbetstagaren bryter mot 

lojalitetsplikten. I AD 1986 nr 95 hade två anställda på ett hotell skrivit ett brev till 

Länsstyrelsen och anklagat arbetsgivaren bland annat för att missköta 

utskänkningsrättigheterna.  AD menade att utgångspunkten måste vara att de förpliktelser som 

följer av anställningsavtalet inte innebär något avgörande hinder för att påtala 

missförhållanden hos behörig myndighet. En anmälan kan däremot ske under sådana 

förhållanden eller på sådant sätt att handlandet måste anses innebära att arbetstagaren 

åsidosätter lojalitetsplikten. Det kan även innebära att förutsättningarna för fortsatt samarbete 

rubbas. Hänsyn ska tas till bakgrunden och syftet med anmälan. Desto allvarligare 

missförhållanden det är fråga om, ju större frihet måste arbetstagaren ha att agera obunden av 

hänsyn till arbetsgivaren. En större frihet motiveras också av desto större betydelse ett 

missförhållande har för arbetstagaren eller mer allmänt för arbetstagarnas intressen, såsom i 

arbetsmiljöfrågor med mera. Något som väger tungt i bedömningen är dock om arbetstagaren 

försökt komma till rätta med missförhållandena genom att påtala det för arbetsgivaren före 

arbetstagaren anmält missförhållandena till en myndighet eller dylikt. Detta gäller såvida det 

inte är fråga om mycket allvarliga missförhållanden. Särskilt viktigt är det när arbetsgivarens 

verksamhet är beroende av tillstånd från myndighet och de anmärkningar som arbetstagaren 

vill rikta mot arbetsgivaren har betydelse för ett sådant tillstånd. Det beror på att redan en 

anmälan kan medföra skada eller olägenhet för arbetsgivaren, även om den längre fram inte 

leder till någon allvarligare åtgärd mot denne.  Enligt AD bör inte tyngdpunkten på om 

påståendena är rättsligt hållbara, utan en betydande marginal måste ges åt arbetstagaren. 

Istället bör tyngdpunkten ligga på om uppgifter har lämnas utan godtagbar faktisk grund och 
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på sätt som får anses vittna om bristande hänsyn och lojalitet mot arbetsgivaren. Domstolen 

menade att agerandet var illojalt eftersom de inte talat med arbetsgivare om missförhållandena 

innan de vänt sig till Länsstyrelsen samt att agerandet måste ha varit ett resultat av att de blivit 

varslade om uppsägning.  

 I Värö Bruk-fallet
52

, hade arbetstagaren K.E.K bland annat kritiserat företagets 

beredskapsplanering genom brev till Länsstyrelsen och i en insändare i tidningen Skiftaren. 

Han hade dock påtalat sitt missnöje flera gånger för arbestgivaren tidigare utan att få något 

besked. Därför bortsåg AD från K.E.Ks handlande i denna del. Dessutom framförde han 

denna kritik sex år före en uppsägning blev aktuell. K.E.K hade även kritiserat företaget i 

kommunfullmäktige och i en insändare till Hallands Nyheter för företagets planer på att lägga 

ned sin egen räddningsstyrka. AD konstaterade dock att K.E.K inte hade något direkt syfte att 

skada bolaget. Dessutom hade han publicerat uppgifter om vilka mängder av olika kemikalier 

som enligt budget skulle förbrukas under år 1990 i tidningen Skiftaren. Sammanfattningsvis 

menade företaget att K.E.K brutit mot sin tystnadsplikt och överskridit sin kritikrätt. AD 

menade att YGL och TF inte var tillämpliga i målet samt att det fanns begränsningar i 

arbetstagares rätt att till en myndighet eller i annat sammanhang rikta kritik mot sin 

arbetsgivare. Gällande uppgifterna om kemikaliemängden ansåg AD att det med fog kunde 

betecknas som ett brott mot tystnadsplikten. Insändaren i Skiftaren ledde till en erinran från 

brukets ledning och K.E.K tog till sig kritiken och har inte publicerat fler uppgifter av det 

slaget. AD menade att med hänsyn till dessa omständigheter och att det inträffat flera år 

tillbaka i tiden borde den händelsen inte tillmätas någon större betydelse vid bedömningen. 

K.E.K hade vidare skickat in ett yttrande till Koncessionsnämnden och en ny insändare i 

Skiftaren nr 3 där han använde företagsinterna uppgifter om då uppnådda kappatal. AD 

menade att uppgifterna inte var användbara för konkurrerande företag. Dessutom menade AD 

att upplysningarna om åtgärderna till Koncessionsnämnden var försvarliga. Bolaget hade 

nämligen lämnat vissa uppgifter in kappatal i sin koncessionsansökan. Dessutom hade de 

möjlighet att bemöta yttrandet. Därjämte hade bolaget inte ens påstått att de lämnade 

uppgifter var oriktiga. AD menade vidare att bolagets uppgifter om att yttrandet kunde leda 

till onödigt stränga tillståndsgränser inte förändrade bedömningen eftersom AD utgick från att 

koncessionsnämnden var kapabel till att göra en saklig bedömning av ärendet. Vid en samlad 

bedömning kom AD fram till att saklig grund för uppsägning inte förelåg. 
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 I AD 1997 nr 57 hade personalen upprättat en dagbok som beskrev händelser som 

arbetstagarna menade visade på missförhållanden i företagets ambulansverksamhet. 

Dagboken lämnades sedan in till CAK som utövar tillsynen över ambulansverksamheten. 

Företaget menade att kritikrätten hade överskridits. AD konstaterade att verksamheten var av 

stort allmänt intresse och att dagboken inte innehöll några oriktiga uppgifter. AD ansåg dock 

att kritiken mot utrustning och fordon inte var välgrundad eftersom den inte visade på några 

allvarliga missförhållanden i bolaget. Däremot var kritiken mot att bolagets ansvariga inte var 

anträffbara vid behov och inte vidtog åtgärder välgrundad. Det innebar att arbetstagarna 

försökt få till rättelse genom att först kontakta arbetsgivaren. AD menade att förvisso kunde 

arbetstagaren gjort mer för att vädra sitt missnöje, genom att till exempel kontakta facket och 

påkalla förhandlingar. Samtidigt gjorde inte arbetsgivaren några insatser för att förbättra 

förhållandena. Syftet med anmälan till CAK var inte att skada företaget. AD fann vid en 

samlad bedömning av omständigheterna kring anmälan till CAK att saklig grund för 

uppsägning inte förelåg. 

  Den anställdes befattning och om den haft en förtroendeställning påverkar också 

bedömningen.
53

 Ju högre befattning, desto högre krav på lojalitetsplikten kan ställas.
54

 

Fackliga förtroendemän kan däremot få större utrymme att föra fram kritik, särskilt gällande 

deras ansvarsområden.
55

 Skyddsombuden har exempelvis rätt att kontakta myndigheter i 

frågor om arbetsmiljö och säkerhet utan att först ha diskuterat frågan med arbetsgivaren.
56

 De 

fackliga förtroendemännen har dock inte ett stärkt skydd mot uppsägning eller avsked utöver 

det vanliga skyddet i LAS.
57

    

  Sammanfattningsvis kan utifrån praxis konstateras att om det inte är fråga om särskilt 

allvarliga missförhållanden ska kritiken först föras fram till arbetsgivaren. Öman menar dock 

att om det finns någon författning som föreskriver anmälningsplikt behöver arbetstagaren inte 

vända sig till arbetsgivaren först.
58

 Munukka menar att arbetsgivarens intressen bör få vika i 

situationer där hämndmotiv saknas och det är fråga om brott eller överträdelse av andra 

säkerhetsföreskrifter som innebär allvarliga hälsorisker. Han menar att detta gäller särskilt om 

arbetstagaren tidigare uppmärksammat arbetsgivaren på förhållandena eller om arbetsgivaren 
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måste anses ha varit medveten om problemen utan att vidta några åtgärder.
59

 Bakgrunden och 

syftet med anmälan är också av relevans. Syftet får inte vara att skada arbetsgivaren. 

Bedömningen påverkas också av om den anställde har vidtagit rättelse efter en tillsägelse. 

2.7  Påföljder 

Om lojalitetsplikten åsidosätts innebär det att även ett brott mot anställningsavtalet har skett 

eftersom lojalitetsplikten är en del av anställningsavtalet. Då kan arbetstagaren komma att 

sägas upp. I värsta fall kan avsked utan uppsägningstid komma ifråga vid illojal konkurrens 

eller annat illojalt handlande av allvarlig natur, till exempel om en arbetstagare sprider 

företagshemligheter i syfte att skada arbetsgivaren.
60

 Rättsfallet AD 1982 nr 110 kan dock 

användas som stöd för slutsatsen att arbetsgivaren måste utreda omplaceringsmöjligheterna 

även vid fall av allvarlig misskötsamhet. I fallet konstaterade nämligen AD att det saknades 

förutsättningar för ett fortsatt samarbete mellan L.B och företagsledningen. Därför kunde det 

inte krävas att L.B fick behålla sin befattning inom bolaget. AD konstaterade vidare att såvitt 

utredningen gav vid handen hade det inte funnits möjligheter att placera om L.B till någon 

annan befattning inom företaget. 

 En annan påföljd är skadestånd. Eftersom anställningsavtalet är just ett avtal mellan två 

parter tillämpas allmänna skadeståndsrättsliga regler.
61

 Det innebär bland annat att om en part 

bryter mot avtalet blir denne skadeståndsskyldig för den skada som uppkommit.
62

 I 

Vitalitetsmålet, AD 1998 nr 80, ansågs arbetstagarna vara ansvariga enligt reglerna i 

skadeståndslagen för den ekonomiska skada som kan ha uppkommit. AD ansåg även att brott 

mot FHL hade förekommit och uppskattade skadan till 1,5 miljoner kronor. 

  Om arbetstagaren även gjort sig skyldig till brott mot FHL bedöms skadan enligt FHL och 

då kan även ett ideellt skadestånd förekomma enligt 9 § FHL.
63

 Regleras lojalitetsplikten i ett 

kollektivavtal har det istället skett ett brott mot kollektivavtalet. Det får till följd att 

skadeståndet istället grundar sig på 54 § MBL. 

 Som ovan sagts upphör lojalitetsplikten i samband med att anställningen avslutas. 

Förarbetena har dock konstaterat att lojalitetsplikten har en viss efterverkan under den tid 
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företrädesrätt till återanställning föreligger.
64

 Förarbetena anger att återanställningsrätten 

förfaller om arbetstagaren gjort sig skyldig till uppenbart illojala beteenden av sådant slag 

som skulle anses utgöra saklig grund för uppsägning.
65

  

3  Skydd för företagshemligheter 

3.1  Inledning 

Lojalitetsplikten med dithörande tystnadsplikt och kritikrätt har konkretiserats i FHL. I detta 

avsnitt kommer jag att noggrant gå igenom rekvisiten i 1, 2, 7 och 9 §§ i FHL. 

3.2  Vad avses med företagshemlighet (1 §) 

1 § i FHL stadgar att: 

”Med företagshemlighet avses i denna lag sådan information om affärs- eller driftförhållanden i en 

näringsidkares rörelse som näringsidkaren håller hemlig och vars röjande är ägnat att medföra 

skada för honom i konkurrenshänseende.  

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

ritningar, modeller och andra liknande tekniska förebilder, och enskilda personers kännedom om 

ett visst förhållande, även om det inte har dokumenterats på något särskilt sätt.”  

Det går att uppställa tre kriterier för att något ska vara att anse som en företagshemlighet: 

 Det ska handla om information om affärs- eller driftsförhållande i en näringsidkares rörelse 

 Näringsidkaren måste hålla informationen hemlig, och 

 Röjandet av informationen ska vara ägnat att medföra skada i konkurrenshänseende 

3.2.1  Affärs- eller driftsförhållanden i näringsidkarens rörelse 

I det första kriteriet finns tre nyckelord som är viktiga att beröra för att avgöra om kriteriet 

uppfylls, nämligen vad som menas med information, vem som är att anse som näringsidkare 

och om informationen rör näringsidkarens rörelse.  

3.2.1.1 Vad menas med information 

Inför införandet av FHL hade utredningen föreslagit att ordet kunskap skulle användas istället 

för information.
66

 Departementschefen höll inte med eftersom det kunde ge en felaktig bild av 
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skyddsobjektet då en företagshemlighet inte måste vara en ”intellektuellt fristående uppgift av 

inte obetydlig kvalité”.
67

 Istället ansåg departementschefen att förhållandevis enkla uppgifter 

kunde vara företagshemligheter.
68

 Det borde inte ställas krav på varken uppfinningshöjd eller 

originalitet för att en uppgift skulle åtnjuta skydd som företagshemlighet.
69

 Som exempel på 

information som anses vara en företagshemlighet är information om en produkt eller vara som 

inte släppts på marknaden än, information om tekniska landvinningar, 

produktionserfarenheter och liknande samt uppgifter av kommersiell art om administration, 

planering, försäljning, finansiering med mera
70

 Förarbetena framhåller även att information 

om idéer och projekt kan betraktas som företagshemligheter, om det är viktigt att 

utvecklingsarbetet hålls hemligt.
71

 Förarbetenas uttalanden medför att även 

sammanställningar av allmänt tillgänglig information kan utgöra en företagshemlighet även 

om beståndsdelarna är enkla till sin natur.
72

 Förarbetena konstaterar också att det inte enbart 

är ”kommersiella uppgifter om enskilda affärshändelser utan också information om 

affärshändelser av mer allmänt slag, såsom marknadsundersökningar, marknadsplanering, 

prissättningskalkyler och planer rörande reklamkampanjer” som omfattas.
73

 Även 

”information som kan hänföras till den pågående driften eller produktionen samt information 

som rör konstruktions- och utvecklingsarbete, forskning, prov och liknande” omfattas.
74

  

 I Hovrätten över Skåne och Blekinge, dom den 22-01-2002 i mål nr Ö 3040-01 var frågan 

om ett kundregister var att anse som en företagshemlighet. Domstolen yttrade att ”[ä]ven om 

de uppgifter som finns i kundakter och bokningsunderlag kan hämtas ur offentliga register 

innebär dock det faktum att dessa sammanställts på visst sätt att information i denna form är 

att anse som hemlig”. Även i Vitalitets-målet
75

 var fråga om kund- och personalregister var att 

anse som företagshemligheter. I fallet hade tre personer arbetat på bemanningsföretaget First 

Reserve. Därefter hade de förvärvat ett annat bemanningsföretag och tagit kontakt med First 

Reserves kunder och personal. AD konstaterade att det inte kunde:  
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”råda någon tvekan om att uppgifter hos First Reserve om företagets kunder utgjorde sådan 

information som avses i lagen om skydd för företagshemligheter. Detsamma gäller inte utan vidare 

i fråga om ett företags register över anställd personal. I det föreliggande fallet finns det emellertid 

skäl som talar för att även uppgifterna om First Reserves ambulerande personal betraktas som 

sådan information som avses i lagen om skydd för företagshemligheter. Av utredningen framgår 

nämligen att uppgifterna om personalen inkluderade information om deras särskilda 

kvalifikationer och vilka företag de var förtrogna med, dvs. information som i sig uppenbarligen 

hade ett kommersiellt värde”. 

I AD 2003 nr 21 (personlig assistans-fallet) bedrev ett bolag personlig assistans. AD ansåg att 

information om brukarna, deras speciella förhållanden, behov och önskemål var jämförbart 

med innehållet i ett kundregister och utgjorde därför företagshemligheter. AD 2013 nr 24 

fastställde att kundregister och annan kundinformation typiskt sett utgör sådan information 

om en näringsidkares rörelse som har karaktären av företagshemligheter. 

 Bortsett från kundinformation kan även affärsmässig information, såsom 

sammanställningar av uppgifter i bolags årsredovisningar och kvartalsrapporter och teknisk 

information såsom sammanställningar av uppgifter i offentliga patentansökningar omfattas av 

skyddet i FHL.
76

 

 Det avgörande för vilken slags information som omfattas är att det rör näringsidkarens 

affärs- eller driftsförhållande. Informationen kan avse tekniska, kommersiella eller 

administrativa förhållanden.
77

 Informationen måste dock vara någorlunda konkretiserad. I 

Svea hovrätts dom 2009-10-20 i mål T 6449-08 fastställde hovrätten tingsrättens avgörande.  

Målet gällde om Electrolux hade utnyttjat L-E.Js prototyp på ett v-format dammsugarrör som 

han visat för Electrolux. Tingsrätten ansåg att informationen vara för oprecis för att kunna 

utgöra en företagshemlighet. Tingsrätten menade att det endast var en skiss, som inte innehöll 

några mått eller andra tekniska data och vars användning inte beskrivits. Tingsrätten 

konstaterade att inte ens i sitt sammanhang med v-röret kunde den anses nå den 

konkretisering som krävs. 

 Ordet information har samma betydelse som i allmänt språkbruk och är en neutral 

samlingsbeteckning för uppgifter, kunskaper och vetande av vilket slag som helst.
78

 Själva 

ordet information har således en vidsträckt innebörd varför gränserna för vad som utgör en 

företagshemlighet istället sätts av de övriga kriterierna i paragrafen.
79
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 Praxis på området gällande vad som avses med information följer förarbetenas 

uttalanden.
80

 Enligt Fahlbeck har praxis varken utvidgat, begränsat eller preciserat 

informationsrekvisitet.
81

 Exempel på information som behandlas i praxis är till exempel 

affärsplaner i NJA 1998 s 633 (JAHAB-målet).  Affärsplanen ansågs uppfylla kravet på 

informationen och vid konstaterande av det återgav HD förarbetenas innehåll:  

”Ordet information är enligt allmänt språkbruk en samlingsbeteckning för uppgifter, kunskaper 

och vetande av vilket slag som helst. I begreppet information ryms alltså alla typer av uppgifter 

oberoende av om de är enkla och okomplicerade eller unika, komplexa eller på annat sätt 

kvalificerade. Vid lagens tillkomst anfördes att begreppet information har en vidsträckt innebörd 

och att gränserna för vad som utgör företagshemlighet sätts av de övriga kriterierna i definitionen 

samt att ytterligare begränsningar följer av förutsättningarna för ansvar enligt lagen”. 

Även om information typiskt sett är att bedöma som företagshemligheter måste en individuell 

bedömning göras i varje fall. I Swedmec-målet
82

 hade tingsrätten inte fått se de berörda 

dokumenten utan endast fått ta del av en allmän beskrivning. Tingsrätten uttalade att det var 

sannolikt att provisionsavtal, löpande avtal med kunder och en marknadsplan kunde innehålla 

företagshemligheter, men att det inte var en självklarhet. I hovrätten fick domstolen ta del av 

materialet bakom lyckta dörrar och kom fram till att det innehöll information om affärs- eller 

driftsförhållanden. 

 Andra exempel på information som omfattas är källkoder till datorprogram med hårdvara
83,

 

banks instruktioner rörande banktjänstemäns skyldighet att kontrollera 

legitimationshandlingar
84

, en banks tio år gamla interna kreditinstruktion
85

 och ritningar till en 

lotsbåt som bifogats ett anbudsunderlag
86

. 

3.2.1.2 Vem är näringsidkare? 

Även begreppet näringsidkare ska ges en vidsträckt betydelse och avser varje fysisk eller 

juridisk person som yrkesmässigt driver verksamhet av ekonomisk art.
87

 Om verksamheten 

drivs i vinstsyfte är inte av relevans för frågan om personen är att anse som näringsidkare.
88
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Förarbetena hänvisar till vad som avses med näringsidkare i konsumenttjänstlagens 

förarbeten. Där uttalas att det inte ställs några större krav på verksamhetens omfattning för att 

någon ska vara att anse som näringsidkare.
89

 Vidare framhåller förarbetena att:  

”[e]n person som på sin fritid mot ersättning – kontant eller in natura – utför tjänster åt andra bör 

sålunda betraktas som näringsidkare i lagens mening så snart det inte bara är fråga om något 

enstaka uppdrag. Om han på ett eller annat sätt marknadsför sina tjänster – t.ex. genom annonser, 

reklamblad eller anslag i bostadsområden – bör han regelmässigt betraktas som näringsidkare”.
90

 

Även myndigheter som bedriver näringsverksamhet är att anse som näringsidkare i lagens 

mening.
91

 Däremot omfattas inte ”arbeten m.m. som utförs som ett led i offentlig förvaltning 

under sådana förhållanden att det framstår som främmande att tala om att det föreligger ett 

privaträttsligt avtalsförhållande mellan näringsidkaren och konsumenten”.
92

 Ideell verksamhet 

omfattas således inte av näringsidkarbegreppet. Däremot är det möjligt att ideella 

organisationer och fackliga organisationer kan bedriva näringsverksamhet om de exempelvis 

bedriver solidarisk handel eller säljer varor till sina medlemmar.
93

 

3.2.1.3 Informationen ska röra näringsidkarens rörelse 

Avgörande för att informationen ska omfattas av FHL är att den i något avseende rör 

näringsidkarens affärs- eller driftsförhållanden.
94

 Anknytning måste med andra ord finnas. 

Begreppet är avsett att ha samma betydelse som i sekretesslagen.
95

 All information och 

kunskap som finns inom näringsidkarens verksamhet omfattas således inte utan informationen 

måste vara företagsspecifik.
96

 Det innebär att information som är allmänt förekommande inte 

omfattas.
97

 

 Det ovan omtalade JAHAB-målet
98

 är ett bra exempel på hur svårt det är även för 

rättstillämparna, att avgöra om informationen rör näringsidkarens affärs- eller 

driftsförhållanden. Hovrätten ansåg att affärsplanen var att uppfatta som ett prospekt, syftande 

till att övertyga Lärarförbundets styrelse om det lämpliga i att förbundet tillsammans med 

andra skulle bilda ett nytt aktiebolag. I aktiebolaget skulle de genomföra den pedagogiska 
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idén om datorns roll i undervisningen som sedan länge funnits hos förbundet. Affärsplanen 

skulle ses som ett förslag om hur Lärarförbundet borde agera. Därför fann hovrätten att 

informationen i affärsplanen varken rörde eller hade en sådan anknytning till JAHAB att 

informationen kunde anses gälla JAHABs affärs- eller driftförhållanden i den mening som 

avses i 1 § FHL. Hovrätten menade att om det kriterium som det här är fråga om skulle anses 

vara uppfyllt beträffande affärsplanen skulle skyddet för företagshemligheter bli mera 

omfattande än vad som är motiverat av det skyddsintresse som FHL är avsedd att tillgodose. 

HD höll inte med hovrätten utan återgav förarbetenas innehåll och uttalade att:  

”[e]n affärsidé som är framtagen av en näringsidkare får anses ha anknytning till dennes rörelse 

även om genomförandet av affärsidén förutsätter samarbete med andra eller är ett förslag om hur 

någon annan bör agera”. 

I RH 2002:11 (Lotsbåts-fallet) uttalade hovrätten att:  

”[l]agtextens krav att informationen skall avse affärs- eller driftförhållanden är inte avsett att 

innebära någon snävare avgränsning av vad informationen kan röra. Av lagens förarbeten framgår 

dock klart att teknisk information, t.ex. sådana som kan återfinnas i en ritning, hör till den kategori 

av information som kan falla under lagens tillämpningsområde. Det har också hävdats att lagen i 

praktiken till stora delar är inriktad just på teknisk information”.  

Därför rådde det inget tvivel om att ritningarna rör affärsförhållanden enligt hovrättens 

mening. Hovrätten fäste också uppmärksamhet vid omständigheten att motparten inte fått 

ritningarna direkt från D.C. utan från den upphandlande myndigheten. Det framgick dock att 

ritningarna var upprättade av D.C. och att han förbehållit sig rätten till dem varför de utgjort 

information i D.C.s rörelse.  

 I personlig assistans-fallet
99

, var också fråga om en bok som kallades ”Bettans lilla röda” 

var att betrakta som en företagshemlighet. Boken bestod av relevanta författningstexter, 

kollektivavtal, diverse checklistor, avtalsmallar och beskrivningar av administrativa rutiner. 

AD menade att innehållet hade huvudsakligen så allmän prägel att det inte kunde sägas vara 

utmärkande för just bolagets verksamhet och utgjorde därför inte någon sådan 

företagsspecifik information som avses i FHL. Förarbetena framhåller dock att det måste dras 

en gräns mellan information om affärs- och driftsförhållanden som finns i näringsidkarens 

rörelse och det som kan klassas som personlig skicklighet, erfarenhet och kunskap hos någon 

som är anställd i näringsverksamheten.
100

 Information som vem som helst med erforderlig 

                                                           
99

 AD 2003 nr 21. 
100

 Prop. 1987/88:155 s 35. 



27 

 

utbildning kan omsätta i praktiskt resultat bör anses som information i näringsidkarens 

rörelse. Om informationen däremot är knuten till individen, så att den inte kan överflyttas till 

någon annan genom instruktioner bör den anses vara av personlig art och därför inte ingå i 

näringsidkarens rörelse.
101

 

 Fahlbeck menar att denna begränsning är väldigt omfattande eftersom begräsningen 

innefattar mycket som utgör själva kärnan i verksamheten.
102

 Särskilt betydelsefullt blir det 

för rena kunskapsföretag såsom konsultföretag eller advokatbyråer.
103

 

 Viktigt att påpeka är även att ofta uppkommer skyddsvärd information som ett resultat av 

arbetstagarnas arbetsprestationer.
104

 Eftersom arbetsgivaren vanligtvis har rätt till resultatet av 

arbetstagarnas arbete innebär det att även om arbetsgivaren inte vet om att arbetstagarna har 

tagit fram viss skyddsvärd information omfattas denna information likväl av FHL.
105

 Det 

innebär att även om det är en arbetstagare som tagit fram den aktuella informationen innebär 

det inte att företaget avsagt sig sin rätt att åberopa den som företagshemlighet.
106

 

Arbetsgivaren måste dock vara tydlig med att det är fråga om en företagshemlighet.
107

 Det 

inträffar även ofta att tidigare anställda hävdar att det de tagit med sig är deras egna 

yrkeserfarenheter och egen kunskap.
108

 Om det däremot behövts någon form av 

dokumentation för att ta med sig den tvistiga informationen är det information som kan vara 

en företagshemlighet.
109

 Situationen var sådan i Svea Hovrätts dom 1997-05-14 i mål T 81/96. 

Hovrätten ansåg att det inte var fråga om individuell kunskap eftersom arbetstagarna måste ha 

kopierat bolagets kundlistor med hänsyn till mängden informationen.  

 Däremot är det svårare att bedöma om det är en företagshemlighet eller en persons kunskap 

om informationen inte finns dokumenterad. Hur en sådan gränsdragning ska göras diskuteras 

inte i doktrin eller förarbeten.
110

 Helgesson menar dock att det centrala momentet i 

gränsdragningen är om informationen går att dokumentera.
111
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3.2.2 Informationen måste hållas hemlig 

Nästa kriterium för att en uppgift ska vara en företagshemlighet är att den ska hållas hemlig. 

Även detta kriterium innehåller tre nyckelord. Dessa är tidsfaktorn, vilken personkrets som 

avses och vilken aktivitet som behövs för att informationen ska vara hemlig.
112

 

3.2.2.1 Tidsfaktorn 

Det finns ingen tidsgräns över hur länge skyddet enligt FHL består för en uppgift. Detta 

illustrerades i det ovan nämnda rättsfallet NJA 1999 s 469 om en banks tio år gamla 

kreditinstruktioner. HD uttalade med anledning av åldern på kreditinstruktionerna att: 

”nya instruktioner upprättas årligen innebär inte att äldre instruktioner därigenom upphört att vara 

företagshemlighet. Det måste antas att instruktionerna normalt endast undergår mindre 

förändringar år från år och att äldre instruktioner därför - som banken påstått i det aktuella fallet - 

delvis överensstämmer med dem som gäller för tillfället. Även om bankens intresse av att hålla 

äldre kreditinstruktioner hemliga får antas vara mindre ju äldre instruktionerna är kan inte enbart 

den omständigheten att de i målet aktuella instruktionerna numera är tio år gamla läggas till grund 

för en bedömning att de inte längre skulle utgöra företagshemlighet”.  

Industriförbundet anser dock att det är viktigt att hålla i minne att företagshemligheter i viss 

mån är en färskvara.
113

 Mot bakgrund av ovan nämnda rättsfall anser jag att det beror på 

vilken typ av information det rör sig. Viss information blir inte inaktuell bara för att den är 

gammal och då fortsätter den att ha karaktären av en företagshemlighet. Exempelvis bör 

rimligtvis Coca Colas recept fortfarande anses vara en företagshemlighet. 

3.2.2.2 Vilken personkrets avses 

För att rekvisitet hemlig ska uppfyllas krävs att kretsen som får ta del av informationen måste 

vara begränsad, definierbar och sluten i den meningen att de som har del av informationen 

inte reservationslöst är behöriga att utnyttja eller föra den vidare.
114

. Däremot uppställs inget 

krav på ett visst antal personer eller att informationen inte får spridas utanför en viss krets.
115

 

Förarbetena framhåller att exempelvis företagens samarbetspartners bör kunna ta del av en 

uppgift utan att den förlorar karaktären av hemlighet.
116

 Informationen kan vara känd av flera, 
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men får inte vara tillgänglig för alla som kan ha ett intresse av att ta del av den.
117

 Kravet på 

hemlighållande är således inte absolut utan relativ.
118

  

 Det innebär dock att informationen inte får vara allmänt tillgänglig. Om en 

företagshemlighet blivit allmänt känd eller upphört på annat sätt är uppgiften inte längre att 

anse som en företagshemlighet enligt FHL.
119

  

 Om information inte får delas med till andra än de anställda som behöver den inom ramen 

för sitt arbete kan den rent allmänt sägas vara hemlig.
120

 Om det är ett litet företag med få 

anställda kan det innebära att samtliga känner till hemligheten.
121

 Inom större företag kan 

informationen vara känd på en hel avdelning utan att den för den sakens skull mister 

karaktären av hemlighet.
122

 Även i situationer där hemligheten förs ut utanför företaget som 

till exempel vid licensgivning behåller uppgiften sin hemlighet under förutsättning att 

spridningen inte är allmän eller okontrollerad.
123

 Det spelar heller ingen roll om uppgiften är 

spridd inom en internationell företagsgrupp .
124

 

 I AD 2013 nr 24 var även fråga om en blankett nämnd ”våra utbetalningsrutiner” var att 

anse som en företagshemlighet. Företaget hade skickat denna blankett till samtliga kunder. 

Blanketten var utformad som ett informationsblad med en talong längst ner som klipps av och 

sänds tillbaka till företaget medan informationen ovanför behålls av kunden. AD konstaterade 

att även om informationen kan anses vara hemlig trots att den lämnas till personer utanför 

företaget får den inte spridas till en alltför stor och odefinierbar krets av personer.  

3.2.2.3 Vilken aktivitet behövs? 

Det krävs även att näringsidkaren ska hålla informationen hemlig.
 125

  I princip varje uppgift 

skulle kunna utgöra en företagshemlighet, varför det är avgörande om uppgiften hålls skyddad 

till den grad att den inte är lätt åtkomlig för de som vill ta del av den och om den är av värde 

för näringsverksamheten.
126

 Näringsidkaren måste på något sätt manifestera att ambitionen är 

att behålla informationen inom den krets där den är känd.
127

 Manifestationen kan till exempel 
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ske genom att arbetsgivaren informerar arbetstagarna att informationen inte får spridas vidare 

eller genom säkerhetsinstruktioner, hemligstämpling eller liknande.
128

 Andra tänkbara 

manifestationer är olika säkerhetsåtgärder såsom inlåsning av dokument, säkerhetskoder, 

tillträdesbegräsningar och besöksförbud.
129

  

 Även avtal mellan samarbetspartnerna eller anställningsavtal med dithörande lojalitetsplikt 

kan givetvis reglera tystnadsplikt. Förekomsten av sekretessavtal kan även påverka 

bedömningen om informationen var avsedd att vara hemlig. I AD 2009 nr 63 förelåg 

sekretessavtal. Ifråga om informationen var att anse som hemlig uttalade tingsrätten, som AD 

instämde i, att:  

”[e]nligt tingsrättens mening råder det inte någon tvekan om att den information som RIT haft i 

form av kundlistor och avtal med samarbetspartners samt dataprogrammet RIT API med hårdvara 

varit av företagshemlig karaktär. Även om delar av dataprogrammet har varit tillgängligt för 

användare och RIT tillkännagett vissa kunder och samarbetspartners har annat inte framkommit än 

att övrig information hållits hemlig. Med hänsyn till hur sekretessklausulerna är utformade i 

M.D:s, T.F:s och J.M-B:s anställningsavtal måste det ha stått klart för dem att denna information 

varit hemlig”. 

Förarbetena menar att trots att det ligger i näringsidkarens intresse att tydligt klargöra vilken 

information som är hemlig så bör det inte uppställas ett formellt krav på att skyddsåtgärderna 

ska vara synliga utåt.
130

 Detta beror på att det ofta står klart att arbetsgivaren inte vill att 

informationen sprids vidare.
131

 I vissa fall kan verksamhetens inriktning och former medföra 

att det blir uppenbart för de anställda att informationen är hemlig.
132 

Det är även vanligt att en 

presumtion för att all information på arbetsplatsen är hemlig, om inte annat angivits. Enligt 

Fahlbeck vore det godtagbart arbetsrättsligt under förutsättning att arbetstagarna fått reda på 

det.
133

  

 Vidare kan det framgå av omständigheterna att informationen är avsedd att vara hemlig.
134

 

Däremot kan frånvaron av en uttrycklig föreskrift eller säkerhetsåtgärder medföra att de 

anställda inte förstår att informationen är hemlig och arbetsgivaren får problem med att visa 

uppsåt hos arbetstagaren.
135

 I JAHAB-målet
136

 hade företaget inte uttryckligt sagt till 
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Lärarförbundet att de inte fick sprida informationen vidare. HD konstaterade att 

informationen hade getts inom ramen för förhandlingar som skett i det uttalade syftet att få till 

stånd ett samarbete får att utnyttja verket kommersiellt. Därför hade företaget, med hänsyn till 

omständigheterna, haft en befogad anledning att utgå från att det stod klart för Lärarförbundet 

att företaget ville hålla informationen hemlig. Det behövdes således inte en uttrycklig 

förklaring från JAHABs sida om att informationen var hemlig. I Lotsbåts-fallet
137

 uttalade 

hovrätten att: 

”[n]är det gäller frågan om D.C. har manifesterat sin vilja att hålla informationen hemlig, har inte 

framkommit att han vidtagit några särskilda åtgärder utöver de som framgår av handlingarna i 

anbudsfrågan, t.ex. genom att hos B-varvet eller andra varvsföretag begära att återfå ritningarna i 

enlighet med föreskriften i anbudshandlingarna att dessa skulle returneras. Å andra sidan har det 

genom vittnesuppgifter och även av vad A.B. (ställföreträdare för B-varvet) själv berättat framgått 

att ritningar innehållande bl.a. spantrutor regelmässigt hålls hemliga inom ett varvs- eller 

konstruktionsföretag. Med hänsyn till att kravet på sekretessaktivitet inte bör ställas särskilt högt, 

måste D.C. anses tillräckligt tydligt ha visat sin avsikt att hålla ritningen hemlig inom en viss 

begränsad krets”.  

I RH 2002:62 hade en tidigare VD B.E. tagit med sig ett kundregister till ett konkurrerande 

bolag. Fråga var om kundregistret var hemlig information. Personalen hade inte informerats 

om att kundregistret var hemligt. De hade heller inte fått information om vad de skulle göra 

med gamla utskrifter och det var inte praxis på arbetsplatsen att förstöra sådana utskrifter. 

Personalen hade inte heller informerats muntligen om att informationen var hemlig. Hovrätten 

menade att det ändå måste ha stått klart för B.E. att kundregistret var hemligt eftersom denne 

medverkat när bolaget sänt en varning till en samarbetspartner som använt bolagets 

kundregister för reklam i strid med deras avtal. B.E. påstod att han trodde att det förbjudet för 

det andra bolaget att använda deras kundregister eftersom det var specifikt reglerat i ett avtal, 

inte på grund av att kundregistret skulle vara en företagshemlighet. Hovrätten ansåg dock att 

det var tillräckligt att han insåg ”att registret var sådant att de som fått del av det inte fick 

sprida eller använda det på annat sätt än som var avtalat”. Motsatt utgång fick personlig 

assistans-fallet
138

 med boken ”Bettans lilla röda”. Trots att innehållet var för allmänt för att 

omfattas av FHL bedömde hovrätten likväl frågan om manifesterandet var tillräckligt tydligt 

för att uppfylla kravet på hemlighet. Boken förvarades i en bokhylla på en kollegas arbetsrum 
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och var tillgängligt för alla som vistades på kontoret. A-M.D hade inte fått några instruktioner 

om att innehållet var hemligt eller hur den skulle förvaras, om den skulle låsas in etcetera. 

Hovrätten ansåg därför att det inte var visat att boken var hemlig på så sätt som avses i FHL. 

 Som nämnts i avsnitt 3.2.2.2 krävs att kretsen som får ta del av informationen måste vara 

begränsad, definierbar och sluten i den meningen att de som har del av informationen inte 

reservationslöst är behöriga att utnyttja eller föra den vidare.
139

 Det illustrerades tydligt i 

rättsfallet AD 2013 nr 24. Anledningen till att AD inte behövde ta ställning till om 

informationen var spridd inom en begränsad och definierbar krets var eftersom bolaget inte 

vidtagit någon åtgärd för att hålla blanketten hemlig. Istället hade blanketten skickats till alla 

kunder utan förbehåll eller upplysning om att den innehöll hemlig information. Eftersom 

blanketten inte hållits hemlig kunde den inte utgöra en företagshemlighet.  

3.2.3 Ägnat att medföra skada i konkurrenshänseende  

Det sista kriteriet är att det ska handla om information, vars röjande är ägnat att medföra 

skada för näringsidkaren i konkurrenshänseende. Även här går det att utskilja tre nyckelord; 

vad som menas med att röjande ska vara ägnat att medföra skada, hos vilken näringsidkare 

skadan ska vara ägnad att uppkomma och vad som menas med skada i konkurrenshänseende. 

3.2.3.1 Röjandet ska vara ägnat att medföra skada 

Uttrycket ägnat används endast för att belysa att det inte är nödvändigt att skada faktiskt 

uppkommit i det enskilda fallet, utan att det är tillräckligt att situationen är sådan att röjande 

typiskt sett medför skada.
140

 Avsaknaden av krav på att skada ska ha inträffat gör att det är 

lättare att ansöka om exempelvis vitesförbud då det är lättare att styrka att det är fråga om en 

företagshemlighet.
141

 

3.2.3.2 Hos vilken näringsidkare 

Nästa fråga att ta ställning till är hos vilken näringsidkare skada ska ha uppstått. Det mest 

självklara fallet är givetvis hos den näringsidkare som skapat informationen. Det finns dock 

situationer där andra näringsidkare får en inblick i den hemliga informationen, till exempel i 

egenskap av konsult. Då kan företagshemligheten sägas vara gemensam för båda 
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näringsidkarna.
142

 Det kan innebära att båda lider skada vid ett röjande av den hemliga 

informationen.
143

 Om endast företaget som skapade hemligheten lider skada skyddas denne 

likväl av FHL även om röjandet skedde hos den andre näringsidkaren.
144

 

3.2.3.3 Skada i konkurrenshänseende 

För att informationen ska skyddas av FHL krävs det att informationen har ett värde i 

näringsidkarens hand.
145

 Förarbetena framhåller att det är en allmän uppfattning att endast 

relevanta företagshemligheter förtjänar skydd.
146

 Bedömningen görs inte efter vad 

näringsidkaren anser ska vara en företagshemlighet utan uppgiften skyddas först när uppgiften 

”kan anses som så väsentlig för näringsverksamheten att ett röjande skulle förändra 

konkurrensförmågan i negativ riktning”. Den konkurrensförmåga som avses är den som är 

förenlig med sund konkurrens.
147

 

 Det saknar betydelse om den hemliga informationen varit kostsam att utveckla eller ej, 

utan det relevanta är om röjandet har orsakat ekonomiska konsekvenser eller annan skada för 

näringsidkaren.
148

 I AD 2013 nr 24 fanns även blanketten ”kundutredning”. AD menade att 

blanketten inte kunde anses ha någon märkbar betydelse för företagets konkurrensförmåga 

varför den inte ansågs innehålla någon information vars röjande var ägnat att medföra skada 

för företaget i konkurrenshänseende. I NJA 1995 s 347, fallet med en banks instruktioner 

rörande banktjänstemäns skyldighet att kontrollera legitimationshandlingar, var ändamålet 

med instruktionerna var att förhindra att obehöriga uttag skedde. HD menade att bankens 

instruktioner inverkade på bankens förutsättningar att hävda sig på marknaden eftersom 

bankkunder rimligtvis föredrar den bank som erbjuder den största tryggheten mot obehöriga 

uttag.  Trots att andra bankers instruktioner kan ha ett liknande innehåll ansågs 

instruktionerna ha ett ekonomiskt värde för banken. I personlig assistans-fallet
149

 var det 

förutom ”Bettans lilla röda” boken fråga om villkoren i företagets avtal med brukarna. AD 

konstaterade att villkoren kunde i vissa delar utgöra sådan företagsspecifik information som 

avses i FHL. Däremot ansåg att det inte var ”utrett att ett röjande av dessa villkor skulle vara 
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ägnat att medföra sådan skada i konkurrenshänseende att avtalsvillkoren är att anse som 

företagshemligheter i FHL:s mening”. 

 Förarbetena konstaterar att FHL 9 § behandlar lagens skadebegrepp och bestämmande av 

skadestånd.
150

 Det innebär att även annan skada än ekonomisk avses, det vill säga ideell 

skada.
151

  

 Viktigt att poängtera enligt Fahleck är dock att information om brott inte kan ses som en 

företagshemlighet eftersom informationens röjande inte kan medföra skada i 

konkurrenshänseende.
152

 

3.3  Obehörigt angrepp (2 §) 

2 § FHL stipulerar att: 

”Lagen gäller endast obehöriga angrepp på företagshemligheter.  

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

hos en näringsidkare för att offentliggöra eller inför en myndighet eller annat behörigt organ 

avslöja något som skäligen kan misstänkas utgöra brott, på vilket fängelse kan följa, eller som kan 

anses utgöra annat allvarligt missförhållande i näringsidkarens rörelse.  

Som ett obehörigt angrepp anses inte heller att någon utnyttjar eller röjer en företagshemlighet som 

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

I framställningen nedan kommer jag att gå igenom varje stycke för sig. 

3.3.1 Första stycket 

Paragrafen har formen av en generalklausul där skyddet för företagshemligheter vägs mot 

andra intressen.
153

 Wainikka menar dock att det inte är generalklausul som kan åberopas när 

angrepp inte faller in under 3-8 §§.
154

 Jag tolkar inte heller att det är det Fahlbeck menar med 

att 2 § har formen av generalklausul. 2 § är allmänt hållen och i den konstateras att det inte 

räcker med att information kan uppfylla kraven på att vara en företagshemlighet utan det 

måste också vara fråga om ett obehörigt angrepp. Det finns flera exempel på när ett angrepp 

inte är obehörigt.  Om ett utnyttjande eller röjande sker med arbetsgivarens samtycke eller 
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annans på grund av tjänstens art anses det inte som ett obehörigt angrepp.
155

 Det kan röra sig 

om såväl ett tyst som uttryckligt samtycke från arbetsgivaren.
156

 Det anses heller inte vara ett 

obehörigt angrepp om en person lämnar ut företagshemlig information i enlighet med vissa 

lagregler såsom vid vittnesplikt.
157

 Även 22 § MBL nämns som ett exempel på ett angrepp 

som inte är obehörigt.
158

 Paragrafen anger att en arbetstagare, som mottagit information för 

fackets räkning, får lov att föra informationen vidare till ledamot i styrelsen för facket. 

 I praxis har även anskaffande av uppgifter som bevisning ansetts vara ett behörigt angrepp. 

I Svea hovrätts dom 2004-05-06 i mål B 5480-03 hade företag A försökt få en anställd vid 

företag B att förse dem med uppgifter. Företag A som åtalades försvarade sig med att deras 

syfte varit att skaffa bevis för att kunna polisanmäla företag B för företagsspioneri eller annat 

brott som kunde medföra fängelse. Domstolen fann att de tilltalade haft grund för att skäligen 

kunna misstänka företag B för olovligt brukande varför agerandet inte var att anse som 

obehörigt. 

 En arbetstagare som befinner sig i en rättslig tvist med sin arbetsgivare bör även kunna röja 

företagshemligheter för ett rättsligt ombud i syfte att tillvarata sin rätt utan att det ses som ett 

obehörigt angrepp.
159

 Arbetstagare som anskaffar uppgifter i syfte att bevisa något, likt fallet 

ovan, borde inte heller anses utfört ett obehörigt angrepp.
160

 Exempel kan vara en försäljare 

som arbetar på ackord som vill styrka att lönen är för låg och därför behöver få tillgång till 

försäljningsstatistik.
161

 

3.3.2 Andra stycket 

3.3.2.1 Skydd för visselblåsare 

Andra stycket kan sägas vara ett skydd för visselblåsare. Detta eftersom det inte finns något 

skyddsvärt intresse av att skydda information om brott eller allvarliga missförhållanden i 

verksamheten. Det behöver inte vara fråga om brottsliga gärningar, utan det kan också vara 

fråga om regler som åsidosätts i väsentliga avseenden och som kan leda till att förbud eller 

föreskrifter meddelas.
162

 Även andra gärningar som framstår som klart otillbörliga eller 
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klandervärda omfattas.
163

 Det kan till exempel ske genom överträdelser av Arbetsmiljölagen 

(1977:1160) (AML), om företaget utsätter anställda eller andra för allvarliga miljörisker, men 

även om företaget tillverkar hälsofarliga eller andra uppbenbart otjänliga produkter.
164

 

 För att arbetstagarna ska få avslöja företagshemligheterna måste det finnas fog för ett 

avslöjande. Löst grundande misstankar räcker inte utan det måste krävas att personen har 

vetskap om några omständigheter som tyder på att företaget agerat på ett oacceptabelt sätt.
165

 

Enligt lagutskottet bör det krävas en skälig misstanke som objektivt sett kan anses utgöra ett 

allvarligt missförhållande.
166

 Lagutskottet menar vidare att det många gånger kan vara svårt 

för en anställd att göra ovanstående bedömning varför personen borde diskutera saken med 

sitt fackförbund.
167

 Väljer personen att avslöja företagshemligheten är det dock arbetstagaren 

själv som får ta konsekvenserna.
168

  

 Röjandet får även endast ske i den mån det behövs för att det ska vara möjligt att avslöja 

ett missförhållande.
169

 Röjandet får med andra ord endast avse de företagshemligheter som 

behövs för att kunna avslöja missförhållandet, men inte fler.
170

 I lagtexten har det kommit till 

uttryck genom följande lokution: ”Som ett obehörigt angrepp anses inte att någon anskaffar, 

utnyttjar eller röjer en företagshemlighet hos en näringsidkare för att offentliggöra [...]”. Om 

personen avslöjar fler företagshemligheter än nödvändigt går det inte att anse att det sker det 

inte för att offentliggöra ett missförhållande. Därför ger andra stycket även uttryck för en 

slags proportionalitetsprincip. Lagutskottet menar dock att dubbla syften är godtagbart, till 

exempel om någon i en tidningsartikel röjer en företagshemlighet för att avslöja ett allvarligt 

missförhållande, men samtidigt räknat med ersättning för artikeln. 

 Dessutom krävs att missförhållandet är av allvarlig art. Detta eftersom skyddet för 

företagshemligheter måste bestå om det endast är fråga om en bagatellartad förseelse.
171

 Brott 

som endast kan rendera bötesstraff utesluts därför, vilket framgår av lagtextens krav på att 

fängelse ska kunna utdömas.  Anledningen till varför brott som bara kan leda till böter 

utesluts är eftersom de generellt är av ”så ringa beskaffenhet att det av hänsyn till den fria 
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opinionsbildningen inte är påkallat att de får bringas till allmän kännedom”.
172

 Viktigt att 

påpeka att även om det är ett brott som endast kan rendera böter, så kan det fortfarande vara 

fråga om ett allvarligt missförhållande som medför att företagshemligheten likväl får röjas 

eftersom rekvisiten i paragrafen är alternativa.
173

 

 Om förutsättningarna är uppfyllda har personen rätt att avslöja företagshemligheten för 

myndighet eller annat behörigt organ.  Det finns inget krav på att myndigheten ska ha 

behörigt att handlägga frågan, utan det är tillräckligt att myndigheten vanligtvis behandlar 

sådana frågor.
174

 Lagutskottet konstaterade vidare att:  

”[m]ed annat behörigt organ avses bl.a. skyddskommittéer och skyddsombud samt andra fackliga 

förtroendemän liksom olika branschorganisationer inom näringslivet, t.ex. sådana som kan väcka 

talan i marknadsdomstolen enligt marknadsföringslagen”.
175

 

Personen kan även välja att offentliggöra uppgiften och denne har stor möjlighet att välja till 

vem informationen ska lämnas.
176

 Här inbegrips exempelvis författare, journalister, 

tidningsredaktioner, nyhetsbyråer, miljörörelser, fackliga organisationer, politiska 

organisationer, andra ideella rörelser eller enskilda opinionsbildare.
177

 Det är inte nödvändigt 

att röjandet faktiskt leder till att uppgiften får allmän spridning, utan det är tillräckligt att 

avsikten fanns.
178

 Däremot är det antagligt att det verkliga syftet är att gynna en konkurrent 

snarare än att avslöja ett missförhållande i fall där arbetatagaren röjer information för enbart 

en konkurrent.
179

 Annars bör påståendet om avsikten tas för gott om det inte framstår som 

osannolikt.
180

 

 En konsekvens av att en person röjer uppgiften till massmedia är att personen kan skyddas 

av anonymitetsskyddet i TF och YGL även om uppgiften inte rör sig om ett allvarligt 

missförhållande.
181

 En privatanställd har inte rätt till meddelarfrihet, men däremot rätt till 

anonymitetsskyddet i TF och YGL.
182
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3.3.2.2 Vad menas med anskaffar, utnyttjar eller röjer 

Ordet angrepp avser tre olika situationer, nämligen anskaffande av, utnyttjande av och röjande 

av företagshemlighet.
183

 Anskaffande, utnyttjande och röjande förekommer i flera paragrafer i 

lagen. Utgångspunkten är att de har samma innebörd i de olika paragraferna.
184

 Med anskaffar 

avses varje slags förvärv av uppgiften.
185

 Det är inte nödvändigt att gärningsmannen betalar 

för att få del av informationen.
186

 Däremot omfattas inte situationer där någon ofrivilligt eller 

av en tillfällighet fått reda på informationen.
187

 Ett anskaffande har heller inte skett i 

situationer där personen redan har tillgång till informationen.
 188

 Den som anskaffar 

informationen behöver dock inte förstå vad den innebär eller ens läsa informationen eftersom 

personens uppgift kan vara att endast förmedla informationen vidare.
189

  

 Med utnyttjar avses:  

”att någon i egen verksamhet praktiskt tillämpar den information som företagshemligheten 

innebär. Det skall vara fråga om ett kommersiellt utnyttjande, men det krävs inte att verksamheten 

går med vinst”.
190

  

Det krävs med andra ord ett aktivt handlande från gärningsmannens sida. Att gärningsmannen 

tar med sig information eller överför information är således inte tillräckligt för att ett 

utnyttjande eller röjande ska anses ha skett om gärningsmannen inte använder sig av 

informationen eller delar med sig av den.
191

 Ett bortförande uppfyller inte heller kraven på ett 

kommersiellt utnyttjande.
192

 I ett fall från Svea hovrätt, dom 2003-12-30 i mål Ö 9002-03 

hade företaget Nya Write Right haft tillgång till företagets Språkcentrums kundlista. Svea 

hovrätt menade att Språkcentrum inte angett närmare om och på vilket sätt kundlistan 

utnyttjats av Nya Write Right i samband med kundkontakter. Svea hovrätt menade vidare att 

enbart ett innehav av en företagshemlighet inte är tillräckligt, varför ett obehörigt angrepp inte 

skett. 
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 Fahlbeck menar att hovrättens ståndpunkt är felaktig för att domstolen begränsar ordet 

utnyttjande till att endast avse externa konkreta kontakter.
193

 Han menar att detta inte har stöd 

i förarbetena.
194

 Fahlbeck konstaterar även information som bara utnyttjas internt omfattas, till 

exempel om en konkurrents kundregister används för att få kännedom om vilka kunder 

företaget inte ska marknadsföra sig mot.
195

  

 Fahlbeck menar att förarbetena inte direkt ger svar på ovanstående agerande. Han belyser 

det med ett uttalande från förarbetena som anger att med obehörighet avses information som 

används på ett sätt som inte var avsett i affärsrelationen. Förarbetena anger även att ett 

exempel på obehörighet är situationer där någon har infordrat ett anbud, men valt att inte  anta 

anbudet, ändå utnyttjar en företagshemlighet som framgår av anbudet.
196

 På grund av detta 

uttalande och i kombination med FHLs syfte att förhindra konkurrens med osunda metoder 

anser Fahlbeck att även internt utnyttjande omfattas av utnyttjandebegreppet. 

 Personligen anser jag att även om ovanstående agerande borde kunna anses som ett 

obehörigt angrepp tror jag ändå att det kommer att vara oerhört svårt att visa att en skada har 

uppkommit för företaget A som ursprungligen skapade företagshemligheten.  Om 

gärningsmannen använder en kundlista genom att kontakta befintliga kunder som går över till 

gärningsmannens företag B är det lätt att tala om att en skada uppstått (låt vara att skadans 

storlek är av en annan problematik). Om däremot gärningsmannen använder ett företags 

kundlista för att veta vilka kunder denne inte ska kontakta kan det ge gärningsmannen en 

konkurrensfördel eftersom denne sparar tid, men frågan är vilken skada som har uppstått för 

företaget som skapat kundlistan? Företagets intäkter påverkas ju inte eftersom de befintliga 

kunderna kvarstår. Att potentiella kunder anlitar gärningsmannens företag B istället för 

företag A skulle eventuellt innebära en skada, men då borde det även krävas att företag B har 

vetskap om vilka priser och dylikt som företag A erbjuder. Företag A kan inte anses ha 

ensamrätt till all världens kunder i annat fall eller ansetts lidit skada för att ett annat företag 

hunnit kontakta dem först. Om kundlistan har medfört att konkurrenssituationen påverkats 

och medfört en nytta för företag B kan ett ideellt skadestånd komma i fråga.
197

  

 Vidare tolkar jag inte hovrättens avgörande på samma sätt som Fahlbeck, det vill säga att 

domskälen skulle utesluta internt utnyttjande. Hovrätten har endast uttalat att det inte var 
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utrett att ett utnyttjande skett eftersom käranden inte angett på vilket sätt kundlistan utnyttjats 

och att enbart ett innehav inte var tillräckligt. Domstolen har inte konstaterat att ett internt 

utnyttjande inte kan omfattas bara att käranden inte specificerat hur utnyttjandet skett. Att ett 

företag bara sitter på informationen utan att använda det medför ingen skada eller 

konkurrensfördel. Även med Fahlbecks exempel om internt utnyttjande vid marknadsföring 

krävs fortfarande något mer än att bara inneha informationen. Enligt min mening har 

hovrätten därför inte uteslutit interna utnyttjanden. 

 Fahlbeck anser att ”redan själva innehavet i sig, jämte omständigheter som talar för att 

konkurrens planeras eller har påbörjat internt, bör uppfylla kravet på utnyttjande vid 

tillämpningen av i vart fall 11, 13 och 14 §§ FHL”.
198

 Jag håller inte med då jag anser att det 

skulle få alltför långtgående konsekvenser. Om exempelvis en anställd tar med sig kundlistor 

hem, vilka oftast är att betrakta som företagshemligheter, för att kunna arbeta hemifrån kan 

det enligt Fahlbecks synsätt leda till att ansvar enligt FHL om den anställde samtidigt planerar 

att starta upp en konkurrerande verksamhet. Detta trots att den anställde kanske inte ens tänkt 

att använda kundlistorna i sin kommande verksamhet. Den anställdes planerande 

konkurrerande verksamhet kommer att utgöra brott mot lojalitetsplikten, men jag anser inte att 

ansvar enligt FHL även bör kunna komma ifråga. För att ansvar i så fall ska kunna komma 

ifråga bör det finnas omständigheter som talar för att uppgiften kommer att användas i den 

planerade verksamheten, inte bara att någon planerar att starta en konkurrerande verksamhet 

och samtidigt har tillgång till företagshemlig information. 

 I JAHAB-målet
199

 hade som bekant Lärarförbundet fått del av JAHABs affärsplan och 

därefter startat upp ett företag i enlighet med affärsplanen, men utan JAHAB. Fråga var även 

om det var att anse som ett obehörigt utnyttjande. HD konstaterade att det inte fanns något 

avtal mellan Lärarförbundet och JAHAB. Det medförde att Lärarförbundet hade kunnat 

undlåta att starta upp projektet som affärsplanen utgjorde underlag för. Istället bildade 

Lärarförbundet ett bolag och startade en verksamhet i enlighet med de centrala delarna av 

affärsplanen. JAHAB fick dock inte delta i bolagsbildningen eller verksamheten. JAHAB fick 

inte heller någon ersättning för utfört arbete. Därför menade HD att Lärarförbundet obehörigt 

utnyttjat JAHABs företagshemlighet. 
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 I Vitalitets-fallet
200

 hade P.S., M.H. och P.L förvärvat företaget Vitalitet. Personerna hade 

tidigare varit anställda hos First Reserve. AD menade att de tog direkta kontakter med First 

Reserves personal och kunder i syfte att förmå dem att arbeta för respektive anlita Vitalitet i 

fortsättningen. Eftersom informationen om personalen och kunder var att betrakta som 

företagshemligheter ansåg AD att det varit fråga om ett utnyttjande av First Reservers 

företagshemligheter. 

 Begreppet röjande syftar på situationer där gärningsmannen avslöjar informationen för 

någon annan oavsett om det sker mot betalning eller ej.
201

 Ett röjande inträffar inte om en 

arbetstagare överför informationen till sig själv eller använder den i sin enskilda firma.
202

 Det 

kan dock vara otillåtet enligt andra bestämmelser. Om informationen överförs till en annan 

juridisk person (exempelvis aktiebolag) som ägs antingen av personen själv eller någon annan 

är det fråga om ett röjande.
203

 

 Fahlbeck menar även att ett röjande ska anses ha skett i ”situationer då arbetstagaren ännu 

inte röjt informationen till någon i det främmande bolaget men det främmande bolaget skall 

anses ha vetskap om informationen därför att vetskap finns hos arbetstagaren i fråga”.
204

 

Fahlbeck benämner detta som kunskapsidentitet.
205

 För att den juridiska personen ska ansvara 

krävs det att arbetstagaren intagit någon form av nyckelroll på företaget såsom VD eller har 

rätt enligt den interna besluts- och delegationsordningen i bolaget att fatta beslut i frågor som 

rör samma ämne som den hemliga informationen.
206

. 

 I RH 2002:61 var B.E. VD i ett nystartat bolag som anställt tre säljare från ett 

konkurrerande bolag. Någon av säljarna hade tagit med sig kundregistret från det tidigare 

företaget. Hovrätten konstaterade att det inte var möjligt att klarlägga hur och vem som gett 

det nya företaget kundlistan. Däremot menade hovrätten att det var uteslutet att de tre säljarna 

själva och på eget initiativ överlämnat kundlistan till det nya företaget, speciellt inte vid en 

tidpunkt när de ännu inte fått anställning på det nya företaget. Istället menade hovrätten att 

B.E. fått tag på uppgifterna själv när han var konsult eller av de övriga säljarna medan de 

fortfarande var anställda i det gamla bolaget. B.E. kan inte anses ha undgått att inse vad 
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säljarna gjort varför B.E. var skyldig att ersätta den skada som uppkommit i enlighet med 6 

och 8 §§ FHL. 

 Även i Göta Hovrätts dom 1996-06-18 i mål T 427/95  (Boxholms-målet) hade Erkan varit 

anställd i Nya Boxholm. Där hade han fotokopierat visst material och sedan förvärvat rörelsen 

och startat Boxholms Trärör där han var ensam delägare. Eftersom Boxholms Trärör fått 

tillgång till materialet ansåg hovrätten att Erkan röjt materialet och att Boxholms Trärör sedan 

utnyttjat materialet på ett otillbörligt sätt.  

3.3.3  Tredje stycket 

Tredje stycket medför att ansvar inte kan komma ifråga för den som varit i god tro beträffande 

informationen. Om personen som fått information i god tro lämnar vidare det till en annan 

person som är i ond tro spelar det inte någon roll.
207

 Samtliga mellanhänder måste ha varit i 

ond tro för att ansvar enligt FHL ska uppkomma.
208

 Wainikka menar att detta är en av de stora 

utmaningarna på informationssäkerhetsområdet eftersom företagen måste försäkra sig om att 

anställda och affärspartners inte råkar hantera informationen fel.
209

 Som jag ser det 

sammanfaller det dock med att arbetsgivaren tydligt måste klargöra vilken information som är 

hemlig. Dock blir ju företaget lidande om en illasinnad läcker företagshemlig information till 

någon som faktiskt är i god tro om att den anställde fick lov att dela med sig av den 

informationen.  

3.4 Arbetstagare som utnyttjar eller röjer (7 §) 

7 § FHL behandlar fall där arbetstagaren har lovlig tillgång till en företagshemlighet och 

stipulerar att: 

”En arbetstagare som uppsåtligen eller av oaktsamhet utnyttjar eller röjer en företagshemlighet hos 

arbetsgivaren som han har fått del av i sin anställning under sådana förhållanden att han insåg eller 

borde ha insett att han inte fick avslöja den skall ersätta den skada som uppkommer genom hans 

förfarande.  

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

synnerliga skäl”.  
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Viktigt att påpeka är dock att 7 § är dispositiv och parterna kan komma överens om en mer 

omfattande tystnadsplikt.
210

 7 § måste även läsas tillsammans med 1 § och 2 §. 

3.4.1  Första stycket 

Första stycket går att uppdela i sex kriterier; 1) arbetstagare, 2) uppsåtligen eller av 

oaktsamhet 3) utnyttjar eller röjer en företagshemlighet, 4) i sin anställning, 5) insåg eller 

borde insett och 6) skada. 

3.4.1.1  Vem är arbetstagare 

7 § har en vid innebörd då det saknas dylika begränsningar som i 1 § LAS för exempelvis 

arbetstagare som har en företagsledande ställning. Paragrafen omfattar således 

förtroendeanställda då det ofta är de som har kännedom om företagshemligheter och 

möjlighet att anskaffa dessa lovligt.
211

 Däremot anses inte styrelseledamöter och revisorer 

vara arbetstagare utan uppdragstagare.
212

 Fahlbeck menar att uppdragstagare vanligen inte 

anses vara arbetstagare, men kan istället omfattas av 6 § vilket medför att samma påföljd blir 

aktuell.
213

 För att avgöra om någon är att betrakta som arbetstagare eller uppdragstagare får en 

bedömning göras från fall till fall där alla faktorer beaktas.
214

 Relevanta faktorer kan vara om 

det finns en personlig arbetsskyldighet, hur arbetsåtagandets karaktär ser ut, hur lönen ser ut, 

hur arbetsledningen ser ut och vem som står för arbetsredskapen.
215

 

 Bemanningsanställda anses inte heller vara arbetstagare eftersom de endast är inhyrda och 

är således arbetstagare hos bemanningsföretaget och inte det företag som de hyrts ut till.
216

 

Om en bemanningsanställd angriper en företagshemlighet kan företaget utkräva ansvar av 

bemanningsföretaget.
217

 Det är även möjligt att kräva ansvar av den bemanningsanställde 

genom Skadeståndslagens (1972:207) (SkL) utomobligatoriska regler.
218
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3.4.1.2 Uppsåtligen eller av oaktsamhet 

Enligt förarbetena är det fråga om sedvanligt culpaansvar för att konstatera om någon varit 

vårdslös eller avsiktligt röjt eller utnyttjat företagshemligheten.
219

 

3.4.1.3 Utnyttjar eller röjer en företagshemlighet 

Vad som menas med en företagshemlighet har utförligt beskrivits ovan i avsnitt 3.2. Vad som 

avses med utnyttjar eller röjer har behandlats ovan i avsnitt 3.3.2.2. Begreppen har samma 

betydelse i 7 §. 

3.4.1.4 I sin anställning 

Redan genom lojalitetsplikten föreligger det en tystnadsplikt för arbetstagare. Sådan 

information som omfattas av lojalitetsplikten anses även ha ett sådant samband med 

anställningen att informationen kan omfattas av 7 §.
220

 Informationen måste även ha ett direkt 

samband med arbetstagarens tjänst.
221

 Det är inte endast information som arbetstagaren själv 

kommit över i samband med att denne fullför sina arbetsuppgifter som omfattas. Istället 

omfattas allt arbetstagaren kommer över inom ramen för anställningen.
222

 En situation som 

omfattas kan vara när arbetstagaren får reda på företagshemlig information av en kollega.
223

 

Det är tidpunkten för när arbetstagaren kommer över informationen som är det relevanta, inte 

när arbetstagaren röjer eller utnyttjar informationen.
224

 

3.4.1.5 Insåg eller borde ha insett 

För att 7 § ska aktualiseras krävs även någon form av insikt hos arbetstagaren om att 

informationen var hemlig.
225

 Om en sådan insikt inte kan påvisas föreligger inte heller 

skadeståndsansvar. Om arbetsgivaren uttryckligen sagt att det är fråga om en 

företagshemlighet eller upprättat särskilda säkerhetsinstruktioner för hur information ska 

hanteras föranleder rekvisitet inse inte några större svårigheter. Om däremot arbetstagaren 

kommer över företagshemligheten i samband med utvecklingsidéer, produktionsfaktorer eller 

själv är med och skapar den blir det svårare att bevisa insikten. Vad arbetstagaren ska anses ha 
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insett beror då på de åtgärder som näringsidkaren gjort för att skydda hemligheten.
226

 

Arbetsrutiner, säkerhetsinstruktioner och liknande kan således medföra att arbetstagaren ska 

anses ha insett att informationen är hemlig.
227

 Se även avsnitt 3.2.2.3 om vilken aktivitet som 

behövs för att informationen ska anses vara hemlig. 

3.4.1.6 Skada 

Om ovanstående rekvisit är uppfyllda ska arbetstagaren ersätta den skada som uppkommer 

genom hans förfarande. Häri omfattas även ett ideellt skadestånd. Skadebegreppet kommer att 

behandlas mer utförligt i avsnitt 3.5. 

3.4.2 Andra stycket 

I andra stycket konstateras att om förfarandet äger rum efter anställningen upphört så krävs 

det synnerliga skäl för att ansvar ska utkrävas. 

3.4.2.1 Vad menas med synnerliga skäl 

Inledningsvis kan konstateras att även under uppsägningstiden är personen att anse som 

arbetstagare även om personen faktiskt inte arbetar och bedömning sker då enligt första 

stycket.
228

 Om arbetstagaren däremot inte erhåller någon lön kan bundenheten däremot 

bortfalla.
229

 

 Vanligtvis upphör lojalitetsplikten i samband med att anställningen upphör. Det medför att 

den tidigare arbetstagaren då har rätt att utnyttja allt de har erfarit under anställningen, 

inbegripit företagshemligheter.
230

 För att skydda sig från angrepp efter anställningen upphört 

får arbetsgivaren istället använda sig av sekretessklausuler och konkurrensklausuler.  

Förarbetena framhåller dock att ”det skulle framstå som stötande, om allvarliga angrepp på 

företagshemligheter skulle bli fria från sanktioner” bara för att utnyttjandet eller röjandet sker 

efter att personen avslutat sin anställning.
231

 Därför kan ansvar enligt FHL förekomma efter 

anställningens upphörande om synnerliga skäl förekommer. Begreppet synnerliga skäl är 

samma som används i SkL gällande arbetstagares skyldighet att utge skadestånd för fel eller 
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försummelse i tjänsten.
232

 Sådana synnerliga skäl föreligger exempelvis om en arbetstagare 

tar anställning hos näringsidkaren i syfte att få tag på företagshemligheter eller förbereder ett 

överförande av företagshemligheter till en konkurrerande verksamhet under pågående 

anställning.
233

 Det kan vara fråga om att arbetstagaren systematiskt inhämtat eller upprättat 

dokumentation om företagshemligheten.
234

 Att företagshemligheten har missbrukats med 

hjälp av dokumentation är en stark indikation på att synnerliga skäl föreligger.
235

 Om 

arbetstagaren endast memorerat informationen har arbetstagaren rätt att använda den.
236

 

Bedömningen kan också påverkas om arbetstagaren haft en särskild förtroendeställning.
237

 

Även skadans storlek kan påverka bedömningen. Om det endast föranlett en ringa skada kan 

synnerliga skäl vanligen inte föreligga.
238

 I AD 1998 nr 80 ansåg AD att synnerliga skäl 

förelåg eftersom P.S., M.H. och P.L förberett överförandet av företagshemligheterna under 

den pågående anställningen hos First Reserve. Samma utgång fick AD 2010 nr 27 där M.F. 

informerat sin gamla arbetsgivares kunder om att han skulle starta ett nytt företag.  AD ansåg 

M.F. måste ha haft tillgång till en förteckning över kunder att för att kunna göra detta. AD 

ansåg även att det var visat att han utnyttjat information om priser, tjänster, avtalstider med 

mera. Därför förelåg synnerliga skäl. 

 I AD 2003 nr 61 fann AD däremot att synnerliga skäl inte förelåg. I fallet var det visat att 

Å.L. utnyttjat företagshemligheter (genom att överföra beställningar till sin nya arbetsgivare) i 

tio fall och att L.W. utnyttjat företagshemligheter i fem fall. AD menade att det rörde sig om 

ett begränsat antal fall och att synnerliga skäl därför inte förelåg. 

Om det finns ett sekretessavtal som gäller efter anställningens upphörande kan det medföra att 

kravet på synnerliga skäl anses vara uppfyllt.
239

 

 Förarbetena framhåller även att om arbetstagaren varit med och utvecklat den 

företagshemliga informationen kan det finnas skäl att anse att det är ett lovligt utnyttjande 

eftersom det faller inom arbetstagarens frihet att utnyttja sin kunskap och personliga 

skicklighet.
240

  Även Adlercreutz och Flodgren menar att det är en omständighet som talar 
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emot att synnerliga skäl ska anses föreligga.
241

 Fahlbeck har även citerat förarbetena gällande 

ovanstående resonemang. Däremot har Fahlbeck senare i texten kommit med ett exempel där 

en anställd medför en diskett med visa företagshemligheter som den arbetat med eller rentutav 

själv utvecklat på grund av sentimentala skäl.
242

 Ursprungligen hade den anställde inte tänkt 

använda informationen, men ändrar sig sedan och använder informationen. Fahlbeck menar 

då att ”[d]et kan inte råda någon tvekan om att FHL skall tolkas så att synnerliga skäl 

föreligger”.
243

 Han har dock inte diskuterat hur hans synsätt förhåller sig till ovanstående 

uttalande från förarbetena.  

 Den mest intressanta frågeställningen till avsnittet om anställda är om kravet på synnerliga 

skäl bereder företagen ett tillräckligt skydd. Vid en första anblick kan det tyckas att det är en 

hög tröskel för att ansvar ska komma ifråga. Däremot tyder rättsfallen på att regeln fått ett 

brett tillämpningsområde.
244

  

 En annan sak som vore intressant att diskutera, men som jag inte har någon statistik på, är 

om majoriteten av de anställda som döms till skadestånd verkligen har råd att betala 

skadestånden. Om företagen som lyckas bevisa att det skett ett obehörigt angrepp på en 

företagshemlighet ändå saknar utsikter till att få skadan kompenserad - kan det då sägas att 

företagen har fått ett tillräckligt skydd? Om så är fallet, skulle kanske en straffbestämmelse, 

även för anställda som röjer information som de fått lovlig tillgång till, utöka 

preventionseffekten.  

3.5 Skada (9 §) 

 9 § konstaterar att: 

”Vid bestämmande av skadestånd enligt 5--8 §§ för ett angrepp på en näringsidkares 

företagshemlighet skall hänsyn tas även till dennes intresse av att hemligheten inte obehörigen 

utnyttjas eller röjs och till övriga omständigheter av annan än rent ekonomisk betydelse.  

Om det är skäligt kan skadeståndet sättas ned eller helt falla bort”.  

Observera att även 9 § dispositiv och därför är det är fullt möjligt att avtala om andra 

skadeståndsregler.
245
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3.5.1 Ekonomisk skada och förmögenhetsskada 

Den angripne har rätt till ekonomisk skada och ren förmögenhetsskada eftersom paragrafen 

har ett reparativt syfte. Utgångspunkten är att den skada som uppkommit genom angreppet 

ska ersättas.
246

 Det innebär att ersättning ska utgå för såväl förlust i form av ekonomiskt 

minus som utebliven vinst.
247

 Däremot är det den angripne som måste visa skadans storlek.
 248

 

I AD 2011 nr 11 hade bolaget inte presenterat någon utredning om vilken skada det lidit till 

följd av att några företagshemligheter röjts eller ens närmare redogjort för hur och på vilket 

sätt förfarandet skadat bolaget. Något skadestånd kunde därför inte utdömas.  

Många gånger är det förenat med stora svårigheter att faktiskt lyckas visa att en skada 

uppkommit och hur stor den är. I AD 1998 nr 80 uttalade AD emellertid att:  

"När man bedömer den skada som har uppkommit genom åsidosättande av anställningsavtalen och 

lagen om skydd för företagshemligheter är det enligt Arbetsdomstolens mening inte givet att 

skadan skall anses motsvara hela den i det föregående angivna värdeskillnaden. Man kan nämligen 

inte bortse från att en stor del av First Reserves värdeminskning uppstod helt enkelt därför att P.S., 

M.H. och P.L. valde att lämna företaget. De var för övrigt inte ensamma om att göra det. 

Ytterligare två anställda på kontoret valde att gå över till Vitalitet. Det råder enligt 

Arbetsdomstolens mening knappast något tvivel om att i varje fall P.S., som var tillförordnad 

verkställande direktör, samt M.H. och P.L. utgjorde nyckelpersoner på kontoret hos First Reserve, 

där sammanlagt endast något tiotal personer var sysselsatta. Redan det faktum att de alla sade upp 

sina anställningar, med de förhållandevis korta uppsägningstider som gällde, skulle rimligen ha 

medfört stora svårigheter i verksamheten och påverkat värderingen av företaget även om de hade 

iakttagit uppsägningstiderna utan att bedriva konkurrerande verksamhet". 

I RH 2002:61 ansåg hovrätten att VF-bolaget inte skulle kunnat starta sin verksamhet så 

snabbt utan tillgång till ett fullständigt register. Att säljarna därför gått över till VF-bolaget 

året före skulle då inte ha någon större betydelse eftersom V-bolaget skulle ha anställt nya 

säljare som tagit över de berörda kunderna. Därför menade hovrätten att skadan skulle anses 

uppgå till i princip hela det intäktsbortfall som V-bolaget drabbades av år 1998 som en följd 

av konkurrensen med VF-bolaget. 
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3.5.2 Ideell skada 

Eftersom det kan vara svårt att visa skadans storlek tillkom 9 § om ersättning för ideell skada 

för att skadeståndet skulle bli en verkligt effektiv sanktion.
249

 Enligt AD 2011 nr 11 måste 

dock ett särskilt yrkande om allmänt skadestånd göras. 

 Förarbetena framhåller att en faktor som kan påverka bedömningen är om den angripna 

befinner sig i underläge gentemot angriparen.
250

 Om företagshemligheten som tillhör företaget 

som befinner sig i underläge är av avgörande betydelse för konkurrenssituationen kan det vara 

svårt att beräkna den skadelidandes uteblivna vinst.
251

 Då bör ledning kunna hämtas från den 

vinst angriparen gjort.
252

 Om det inte är möjligt kan ledning istället hämtas från angriparens 

omsättning i samband med försäljning av en produkt som har anknytning till 

företagshemligheten.
253

 Ibland är det inte möjligt att beräkna utebliven vinst eller liknande 

och då bör skadeståndet bestämmas med hänsyn till den angripnas intresse av att 

företagshemligheten generellt sett inte blir allmänt känd.
254

 Hänsyn bör tas till den angripnes 

allmänna intresse att behålla företagshemligheten och angriparens motiv för angreppet.
255

 Av 

betydelse kan även vara vilka skyddsåtgärder den angripne vidtagit för att hemlighålla 

informationen då det kan vara ett mått på hur betydelsefull informationen faktiskt är.
256

 Andra 

omständigheter av betydelse är arten och graden av angreppet på företagshemligheten.
257

  

 Fahlbeck skriver att:  

”Det kan tänkas att en angripande näringsidkare haft ekonomiska fördelar av angreppet utan att 

den angripne lidit ekonomisk skada. Med det synsätt som framkommer i lagförarbetena skall 

skadeståndet även i en sådan situation bli minst så stort som den ekonomiska fördel som 

angriparen uppnått, t.ex. skadevållarens vinst eller ’den omsättning som denne har haft’ (FHL-P s. 

49). I annat fall skulle angreppet ha lönat sig. Angriparen skulle tillåtas behålla en del av sin 

lagstridiga fördel. Detta vore uppenbarligen stötande”. 

För mig förefaller det sig som att Fahlbeck har använt sig av förarbetsuttalanden ur sin 

kontext. Förarbetena uttalar att det att det kan vara aktuellt att använda sig av angriparens 

vinst som beräkningsmetod i en situation där ett större företag har utnyttjat en 
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företagshemlighet som tillhör ”ett litet företag med små ekonomiska resurser och för vilken 

företagshemligheten är av avgörande betydelse för konkurrenssituationen”.
258

 Enligt 

förarbetena kan det i sådana fall vara svårt att beräkna den uteblivna vinsten och då kan 

angriparens vinst eller omsättning påverka bedömningen.
259

 I förarbetena konstateras således 

inte alls som Fahlbeck påstår att ett företag som inte lidit någon ekonomisk skada har rätt till 

summan av skadevållarens vinst. De konstaterar att om ett företag i överläge har angripit en 

företagshemlighet som tillhör ett företag i underläge så kan det vara mer rättvisande att kolla 

på den angripnes vinst. Jag antar att förarbetenas uttalande grundar sig på att eftersom 

företaget har små ekonomiska resurser så skulle de exempelvis inte kunnat omsätta en produkt 

i samma utsträckning som ett stort företag. Därför avspeglas värdet av företagshemligheten 

bättre genom att beakta vilken vinst det stora företaget gjort. Däremot tar förarbetena även 

upp en situation där ett företag som inte lidit någon ekonomisk skada har rätt till skadestånd. 

Den situationen avsåg företagsspioneri där en konkurrent får veta att ett företag förhandlar om 

fusion med ett annat företag och avslöjar detta förhållande till nackdel för näringsidkaren.
260

 I 

sådana situationer ska skadeståndet bestämmas med beaktande av den skadelidandes generella 

intresse av att uppgiften inte blir allmänt känd.
261

 Enligt min mening får förarbetena därför 

uppfattas som att i situationer där angripne inte lidit ekonomisk skada så ska skadeståndet 

bestämmas med beaktande av den skadelidandes generella intresse av att uppgiften inte blir 

allmänt känd och inte vilken vinst angriparen har gjort. Även rättsfallet AD 2006 nr 49 ger 

stöd för min uppfattning. I fallet hade en arbetstagare använt Lernias företagshemligheter i en 

konkurrerande verksamhet i syfte att ta över bland annat Lernias kund AMB. Kunden hade 

varit missnöjd med Lernia och därför kunde det inte anses visat att samarbetet med Lernia 

upphörde till följd av arbetstagarens agerande. Något ekonomiskt skadestånd kunde inte 

utdömas. AD uttalade dock att omständigheter av annan än rent ekonomisk betydelse skulle 

beaktas. 9 § har ett preventivt syfte. Utgångspunkten är att skadeståndet ska ligga på en sådan 

nivå att det aldrig är förmånligt att kalkylera med möjligheten att angripa någon annans 

företagshemlighet. AD beslutade att arbetstagaren skulle betala ett allmänt skadestånd om 

150 000 kr. Vilken vinst arbetstagaren gjort diskuterades inte utan endast att skadeståndet 

skulle var tillräckligt högt av preventiva skäl. 
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 Det är även möjligt för domstolen att göra en skälighetsbedömning avseende skadans 

storlek om det inte går, eller endast med svårighet går att fastställa skadans storlek enligt 35 

kap. 5 § Rättegångsbalken (1942:740) (RB). Detsamma gäller om kostnader eller olägenheter 

som inte står i rimligt förhållande till skadans storlek och det yrkade skadeståndet avser ett 

mindre belopp. På så sätt innebär regeln en bevislättnad.  Däremot måste den angripne alltid 

förebringa den bevisning som skäligen kan åstadkommas för att bestämmelsen över huvud 

taget ska tillämpas.
262

 Om så inte sker kan ett yrkande om ersättning avslås.
263

 Däremot har 

förarbetena fastslagit att även med tillämpning av bevislättnadsregeln i 35 kap. 5 § RB att 

ersättningsbeloppet vanligtvis ändå inte täcker den verkliga skadan.
264

 Därför är ersättning för 

den ideella skadan ett värdefullt instrument i kampen mot angrepp på företagshemligheter. 

 Skadeståndet måste vara högre än vad det skulle ha kostat angriparen att förvärva 

informationen på ett lagligt sätt.
265

 Skadeståndet måste även vara tillräckligt högt för att verka 

avskräckande eftersom det aldrig ens ska vara fördelaktigt att kalkylera risken att angripa 

någon annans företagshemlighet.
266

 Därför anses 9 § även ha en preventiv betydelse eftersom 

skadeståndet syftar till att utgöra en effektiv påföljd vid företagshemligheter.
267

 

 Om angreppet varit uppsåtligt eller grovt oaktsamt bör det leda till ett högre skadestånd än 

ett angrepp som inte varit oaktsamt av normalgraden.
268

 Vid bestämmande av beloppet i 

samband med ett utnyttjande av en företagshemlighet kan även varaktigheten av utnyttjandet 

vara aktuellt att beakta.
269

 

 I RH 2002:11 hade D.C. inte kunnat visa den exakta skadan. Hovrätten menade dock att 

det var: 

 "klarlagt att B-varvet genom att utnyttja företagshemligheten har besparats vissa kostnader och 

därigenom gjort en större vinst vid försäljningen av de tre lotsbåtarna än man annars skulle ha 

gjort. Hänsyn måste också tas till att B-varvets utnyttjande måste hänföras till en betydande grad 

av oaktsamhet, vilket i sig är ägnat att påverka bedömningen av skadeståndets storlek. Ytterligare 

bör beaktas det allmänna intresset av att företagshemligheter inte utnyttjas på ett sätt som skett i 

detta fall. Skadeståndsbestämmelsen har utformats i syfte att kunna utgöra en effektiv reglering 

såväl i reparativt som preventivt hänseende och skadestånd måste därför ligga på en sådan nivå att 

ett otillbörligt utnyttjande inte i något fall ter sig som ekonomiskt fördelaktigt". 
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I JAHAB-målet
270

 ansåg HD att beräkningen av skadeståndet inte kunde grundas på 

provisionen i det tilltänkta bolaget i förening med det beräknade värdet av de aktier som 

JAHAB skulle ha haft i bolaget eftersom det skulle bygga på alltför många osäkra faktorer. 

Istället skulle skadeståndsberäkningen grundas de kostnader som JAHAB har lagt ned på 

projektet. Om Lärarförbundet sparat in motsvarande kostnader skull det vara det belopp som 

blev aktuellt som skadestånd. HD menade dock att det inte var utrett att samtliga kostnader 

hade kommit Lärarförbundet till godo på sådant sätt att de bör ligga till grund för 

skadeståndsberäkningen. HD menade däremot att JAHABs intresse av skydd mot obehörigt 

utnyttjande av verket inte kunde anses ha blivit tillgodosett fullt ut, om skadeståndet 

begränsas till ett belopp motsvarande de kostnader som har kommit Lärarförbundet till godo. 

Därför skulle JAHAB tillerkännas ytterligare ett belopp i kompensation. 

 I Boxholm-målet
271

 hade Nya Boxholm inte lyckats visa att Erkan var beroende av det 

hemliga materialet för att kunna bedriva trärörsverksamheten vidare på egen hand eller att det 

ens var en förutsättning för att starta en konkurrerande verksamhet. Nya Boxholm hade 

således inte lyckats visa att deras prisjusteringar och ökade kostnader hade berott på ett 

otillbörligt utnyttjande av deras företagshemligheter och inte endast på grund av vanlig ökad 

konkurrens. Därför kunde ett ekonomiskt skadestånd inte dömas ut. Däremot menade 

hovrätten att den som illojalt utnyttjar hemlig information till förfång för annan under alla 

förhållanden ska gå fri från ansvar. Eftersom Nya Boxholm har ett intresse av att åtnjuta 

skydd för sina företagshemligheter och Boxholms Trärör kan ha haft nytta av uppgifterna 

ansåg hovrätten att Nya Boxholm var berättigade till ett ideellt skadestånd om 50 000 kr. 

3.5.3 Jämkning 

Det sista stycket om att skadeståndet kan sättas ned eller helt falla bort om det är skäligt 

tillkom eftersom skadeståndsansvaret var väldigt långtgående, särskilt för arbetstagare.
272

 

Därför tillkom skälighetsregeln som skulle kunna utnyttjas främst i fall där en arbetstagare 

blir skyldig att ersätta sin arbetsgivare för ett obehörigt angrepp på en företagshemlighet.
273

 

Lagutskottet konstaterade att möjligheten att jämka bort skadeståndet i vissa fall för 

arbetstagare tillkommit eftersom den främsta sanktionen skulle vara uppsägning eller 
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avskedande.
274

 En helhetsbedömning bör dock göras i det enskilda fallet där omständigheter 

såsom att arbetstagaren inte insett företagshemlighetens värde eller att oaktsamheten inte varit 

graverande bör beaktas.
275

 Lagutskottet menar även att den angripnes behov av ersättning bör 

inverka på skälighetsbedömningen.
276

 Om däremot arbetstagaren har ledande eller 

förtroendefull position i företaget eller berett sig betydande vinning på företagshemligheten 

talar det emot att jämkning ska kunna ske.
277

 Fahlbeck framhåller dock att regeln aldrig 

använts i praxis och att det inte är troligt att den kommer att göra det i framtiden.
278

 

4 Lojalitetsplikten i förhållande till FHL 

Lojalitetsplikten kan anses gå längre än skyddet för FHL. Som exempel kan nämnas en 

situation där en anställd kopierar en kundlista, men ännu inte hunnit göra något med 

informationen. Om det inte skett något röjande eller utnyttjande kan inte ansvar enligt FHL 

komma ifråga. Däremot kan agerandet fortfarande strida mot lojalitetsplikten.
279

 

 I samband med införande av FHL konstaterades i förarbetena att ADs praxis gällande 

kritikrättens gränser inte får vara helt vägledande när det gäller utformningen av FHL.
280

 

Lagutskottet menade att det inte borde vara möjligt att avtala om en tystnadsplikt som sträcker 

sig längre än FHL ifråga om avslöjanden av brott och allvarliga missförhållanden.
281

 Domeij 

menar att det inte varit avsikten med FHL.
282

 Han menar att det skulle förvåna om FHL, som 

ska uppmuntra förmedling av information, skulle innehålla en begränsning av avtalsfriheten 

mellan kommersiella aktörer.
283

 Domeij menar istället att 1 och 2 §§ FHL styr när 

sanktionerna enligt FHL kan tillämpas, men att FHL inte hindrar en tillämpning av allmänna 

avtalsrättsliga principer.
284

 Enligt Domeij är FHL således inte en begränsning av den allmänna 

avtalsrätten, utan en specialreglering för viss typ av dold information.
285

 

 Fahlbeck diskuterar istället information som har karaktären av delikatessinformation eller 

familjehemlighet. Sådan information behöver inte omfattas av FHL, men kan likväl vara att 
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anse som sekretessbelagd.
286

 Detta eftersom lojalitetsplikten bland annat innebär att 

arbetstagaren är skyldig att inte avslöja saker om arbetsgivarens förhållanden. Enligt Fahlbeck 

är det inte ovanligt att privata arbetsgivare tillämpar ett system där det råder en presumtion för 

att all information är hemlig, om inte annat sagts.
287

 Fahlbeck anser även att ett sådant system 

är godtagbart arbetsrättsligt under förutsättning att arbetstagarna fått information om detta och 

”att det är fråga om yppande av sådana uppgifter sin det ligger i arbetsgivarens intresse att 

inte ge spridning åt”.
288

 Även om tystnadsplikten inte är reglerad kan ett yppande av uppgifter 

som är ägnat att skada arbetsgivaren föranleda ansvar enligt FHL.  Om yppande endast gäller 

delikatessinformation, är inte FHL tillämpligt, men det kan ändå falla inom arbetstagarens 

lojalitetsplikt och därför utgöra ett brott mot lojalitetsplikten.
289

 

 Sekretessavtal kan användas för att både begränsa och utöka vilken information som ska 

vara hemlig enligt FHL.
290

 Exempel på när avtal om begränsad sekretess kan tecknas är när 

ett privat bolag köper upp en tidigare offentlig verksamhet och vill att de anställda ska ha 

samma juridiska öppenhet som tidigare. 

 Koch menar att det är möjligt att tänka sig fyra typfall i situationer där såväl LAS som 

FHL blir tillämpbar:
291

 

1. Ett typfall är om en arbetstagare blivit uppsagd till följd av att han avslöjat ett allvarligt 

brott i arbetsgivarens verksamhet som inte omfattas av FHL. I en sådan situation kan inte 

heller saklig grund för uppsägning eller avskedande föreligga. 

2. Ett annat typfall är om avslöjandet inte anses vara obehörigt till följd av att det exempelvis 

funnits befogade misstankar om allvarliga missförhållanden. Koch menar att trots att det inte 

finns någon praxis är det troligt att AD skulle mena att det som inte medför skadeståndsansvar 

enligt FHL borde i regel inte kunna medföra uppsägning eller avskedande. 

3. Ett tredje typfall är om avslöjandet medför skadeståndsskyldighet enligt FHL. I sådana fall 

borde även uppsägning komma ifråga. 

4. Ett fjärde typfall gäller kritik mot arbetsgivaren som inte har något att göra med 

företagshemligheter. I sådana fall gäller den tidigare praxis som AD utarbetat. 

 Avslutningsvis konstaterar dock Koch att det än så länge inte är klart vilken betydelse 2 § 

FHL har vid tillämpningen av LAS.
292
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5 Konkurrensklausuler 

5.1 Inledning 

Under anställningen medför lojalitetsplikten att arbetstagaren inte får lov att bedriva en 

konkurrerande verksamhet som kan skada arbetsgivaren.
293

 Inte heller under 

uppsägningstiden eller ens om arbetstagaren har blivit arbetsbefriad under denna period får 

arbetstagaren bedriva eller planera en konkurrerande verksamhet.
294

 Däremot får 

arbetstagaren, så fort uppsägningstiden har gått ut, konkurrera med sin gamla arbetsgivare.
295

 

För att förhindra den möjligheten kan arbetsgivaren infoga konkurrensklausuler i det enskilda 

anställningsavtalet. Konkurrensklausulerna kan begränsa arbetstagarens möjligheter att starta 

eller ta anställning i en konkurrerande verksamhet en viss tid eller i ett visst geografiskt 

område efter anställningens upphörande. Vanligtvis tillkommer även bestämmelser om vite 

och skadestånd för att göra förbudet effektivt. Syftet med konkurrensklausuler är vanligen att 

arbetstagaren inte ska kunna använda sina kunskaper om verksamheten till fördel för en 

konkurrerande verksamhet och till nackdel för sin förra arbetsgivare.
296

 Det är nämligen fullt 

möjligt att vissa nyckelpersoner kan skada arbetsgivaren genom att använda sig av sina 

kunskaper om företaget.
297

 Om dessa personer tar anställning i ett konkurrerande företag kan 

det också leda till en överströmning av kunder och leverantörer till det konkurrerande 

företaget.
298

 Som regel är denna risk som störst omedelbart efter att anställningen upphört 

varför bindningstiden oftast inte behöver vara särskilt lång.
299

 Konkurrensklausulerna finns på 

både gott och ont. Fördelar med konkurrensklausuler kan vara att de kan tänkas påverka 

arbetsgivarna att satsa mer på personalens utbildning, teknisk forskning kan stimuleras.
300

 Det 

kan även bidra till att arbetsgivaren godkänner en framväxt av beroenden mellan kunder och 

enskilda arbetstagare.
301

 Nackdelar med konkurrensklausuler för arbetstagare är risk för 

inlåsning samt en svagare position i anställningen eftersom det blir svårare att säga upp sig.
302
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Utgångspunkten är att konkurrensklausuler är civilrättsligt giltiga.
303

 Arbetsgivaren kan dock 

inte uppställa vilka konkurrensklausuler som helst, utan konkurrensklausulen måste vara 

skälig.
304

 Skälighetsbedömningen kan göras enligt 1969 års kollektivavtal, eller om parterna 

inte är bundna av kollektivavtalet enligt 38 § AvtL. 

5.2 1969 års kollektivavtal 

1969 ingicks ett centralt kollektivavtal om konkurrensklausuler som gäller mellan å ena sidan 

SAF och å andra sidan SIF, SALF och CF. Överenskommelsen begränsar 

användningsområdet för konkurrensklausuler i anställningsavtal. Det finns även en bilaga 

med ett formulär till konkurrensklausul som är avsett att tas in i det enskilda 

anställningsavtalet. 

 Enligt överenskommelsen är det endast företag som är "beroende av självständig produkt- 

och metodutveckling och som genom utvecklingsarbete av det slaget skaffar sig 

tillverkningshemligheter eller därmed jämförbart företagsspecifikt kunnande vars yppande för 

konkurrenter skulle kunna medföra påtagligt men".
305

 Inom begreppet företagsspecifikt 

kunnande faller även kommersiella företagshemligheter.
306

 Däremot kan det vara svårdragen 

gränslinje mellan vad som är företagsspecifikt kunnande och den anställdes allmänna 

yrkeskunskap. Arbetstagarens allmänna yrkeskunskap har arbetsgivaren inte någon ensamrätt 

till och omfattas inte av konkurrensklausuler.
307

 I AD 1991 nr 38 konstaterades nämligen att 

konkurrensklausuler i näringslivet inte är rättsligt bindande om de enbart syftar till att 

kvarhålla arbetstagare med särskilda kunskaper och särskild kompetens i deras anställning. 

Adlercreutz och Mulder menar att endast relativt kvalificerade arbetstagare kan bindas genom 

en konkurrensklausul.
308

 

 Enligt 1 § i överenskommelsen gäller klausulerna endast för arbetstagare "som under 

anställningen får kännedom om tillverkningshemligheter eller därmed jämförbart kunnande 

och som genom utbildning eller erfarenhet har möjlighet att göra bruk av denna kännedom". 

Överenskommelsens ingress använder sig dock av uttrycket ”skyddsvärda 

företagshemligheter”. 
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 2 § konstaterar att för frågan om en konkurrensklausul ska gälla och för fastställandet av 

klausulens innehåll bör hänsyn å ena sidan tas till vikten av det intresse som arbetsgivaren 

önskar skydda, och å andra sidan arbetstagarens intresse av att fritt kunna utnyttja sin 

arbetskraft. En individuell bedömning bör göras i varje fall. 

 Enligt 3 § ska tiden begränsas till den beräknade livslängden av det kunnande som 

arbetsgivaren vill skydda, men bör normalt inte överstiga två år. Är däremot livslängden på 

det företagsspecifika kunnandet kort, bör giltigheten inte vara längre än ett år. 

 Vid överträdelser av konkurrensklausuler utgår skadestånd. Enligt 1969 4 § ska det 

normerade skadeståndet dock sättas i rimlig relation till arbetstagarens lön. Vanligtvis är ett 

skadeståndsbelopp motsvarande sex månadslöner ett tillräckligt skydd för 

konkurrensförbudet.
309

 

 Till överenskommelsen finns även bifogat ett formulär. Enligt 1 § i formuläret till 

överenskommelsen gäller inte konkurrensförbudet när arbetsgivaren sagt upp 

anställningsavtalet såvida uppsägningen inte föranletts av avtalsbrott från den anställdes sida. 

Konkurrensförbudet gäller inte heller om arbetstagaren har sagt upp anställningsförhållandet 

och det har föranletts av avtalsbrott från arbetsgivarens sida.  

 Gällande ersättningens storlek anger 2 § i formuläret att arbetsgivaren ska per månad 

betala skillnaden mellan den anställdes arbetsinkomst hos arbetsgivaren vid anställningens 

upphörande och den lägre inkomst som den anställde tjänar hos det nya företaget.  

Ersättningen ska dock inte överstiga 60 % av månadsinkomsten från arbetsgivaren vid 

anställningens upphörande och ska inte utgå för längre tid än den period, under vilken 

konkurrensförbudet gäller. Enligt 3 § i formuläret kan arbetsgivaren befria den anställde från 

skyldigheten att iaktta konkurrensförbudet, varvid arbetsgivarens ersättningsskyldighet 

bortfaller. Om arbetstagaren däremot berättar att denna vill sluta ska arbetsgivaren meddela 

arbetstagaren inom en vecka, om arbetstagaren begär det, om arbetsgivaren avser att utnyttja 

konkurrensklausulen. Det beslutet får inte ensidigt ändras av arbetsgivaren förrän efter 12 

månader. 

 Tvister hänskjuts enligt kollektivavtalet till angiven skiljenämnd. Då förfarandet i 

skiljenämnder inte är offentligt är det svårt att få tillgång till praxis som visar hur avtalet 

tillämpats. 
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5.3 Utanför 1969 års överenskommelse 

För det fall att en konkurrensklausul faller utanför användningsområdet ska 

skälighetsbedömningen istället göras enligt 38 § AvtL. 38 § AvtL konstaterar att: 

 ”Har någon för att förebygga konkurrens betingat sig av annan att denne icke skall bedriva 

verksamhet av visst slag eller icke taga anställning hos någon som bedriver sådan verksamhet, är 

den som gjort utfästelsen icke bunden därav i den mån utfästelsen sträcker sig längre än vad som 

kan anses skäligt”. 

I skälighetsbedömningen görs en avvägning mellan parternas motstående intressen.
310

 Enligt 

Grönfors och Dotevall ska skälighetsbedömningen vara samma som enligt 36 AvtL.
311

 

 1969 års överenskommelse har dock fått en unik ställning på den svenska arbetsmarknaden 

eftersom den anses vara riktningsgivande även för företag som inte omfattas av 

kollektivavtalet.
312

 Förarbetena till 38 § konstaterar att de principer som kommer till uttryck i 

1969 års överenskommelse ska beaktas även beträffande konkurrensklausuler i arbetsavtal 

utanför det område som överenskommelsen gäller.
313

 Vid skälighetsbedömningen tas med 

andra ord hänsyn till om användningsområdet för konkurrensklausulen sammanfaller med 

användningsområdet för 1969 års överenskommelse. I AD 1984 nr 20 var bolaget bundet av 

1969 års överenskommelse, men inte arbetstagaren eftersom denne inte var medlem i SIF. AD 

ansåg att skälighetsbedömningen ändå skulle göras med utgångspunkt i 1969 års 

överenskommelse. Detta eftersom det inte skulle vara skäligt att arbetsgivares möjligheter att 

använda konkurrensklausuler skulle bero på om arbetstagaren var medlem i facket eller ej.  

 Om det är fråga om särskilt enkel teknisk kunskap har konkurrensklausuler inte ansetts 

vara motiverade.
314

  I fallet ovan arbetade ingenjören med försäljning av kundanpassade rör 

och kompensatorer. AD menade att ingenting tydde på att själva tillverkningsarbetet som 

skedde inom bolaget skulle ha krävt sådan särskild kunskap som utgör en teknisk 

företagshemlighet. Istället hade ingenjören under sin anställning skaffat sig speciella 

kunskaper och en speciell erfarenhet inom ett visst område utan att därmed uppkommit en rätt 

för företaget att genom konkurrensklausul hålla denna kunskap hemlig såsom en 

företagshemlighet. 
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 I fråga om konkurrensklausuler ligger utanför skyddsområdet för 1969 års 

överenskommelse har praxis uttalat att det inte utan vidare kan antas att 

konkurrensklausulerna skulle sakna giltighet, men att en stark restriktiv syn på sådana 

klausuler är befogat.
315

 Trots den restriktivitet som präglar konkurrensklausuler upprättade av 

företag, som inte är bundna av kollektivavtalet och som saknar självständig produkt- och 

metodutveckling, har AD dock numera börjat tillåta konkurrensklausuler som uppfyller ett 

berättigat intresse. I skälighetsbedömningen vägs därför det berättigade intresset mot 

inskränkningarna i arbetstagares fortsatta yrkesmöjligheter. Att skydda kundrelationer, som 

kommer att visas nedan, har ansetts vara ett berättigat intresse. Inskränkningen får dock bara 

vara marginell. Här tas hänsyn till klausulens bindningstid och geografiska 

tillämpningsområde. Domeij menar att arbetstagare normalt bara får utestängas från kunder 

som arbetsgivaren hade vid uppsägningstillfället.
316

 En sådan klausul kan dock vara oskälig 

om arbetsgivaren har en särskilt stor marknadsandel.
317

 Faktorer som däremot kan medför att 

en konkurrensklausul blir skälig är om arbetstagaren har haft chefsställning eller om företaget 

bekostat en utbildning.
318

 En annan faktor som påverkar skäligheten är om arbetstagaren fått 

en rimlig ersättning för åtagande att inte bedriva konkurrerande verksamhet.  Detta eftersom 

konkurrensklausulen kan innebära påtagligt minskade möjligheter för arbetstagaren att 

utnyttja sin yrkesskicklighet.
319

  

 I AD 1992 nr 9 hänvisade domstolen till tidigare praxis och konstaterade att 

konkurrensklausuler som enbart syftar till att hålla kvar en arbetstagare med särskilda 

kunskaper och särskild kompetens inte är rättsligt bindande. Domstolen framhöll att i det 

aktuella fallet kunde vissa formuleringar uppfattas som att konkurrensklausulen hade ett 

sådant syfte. Däremot uppfattades begränsningen av arbetstagarens möjligheter att bli anställd 

i ett annat företag eller bedriva konkurrerande verksamhet som marginell. Istället är en annan 

funktion hos klausulen mer framträdande. Klausulen innebar nämligen att bolaget i viss mån 

skyddas emot att fråntas sådana klienter som bolaget hade redan då revisorn anställdes. Ett 

revisionsföretag måste enligt ADs mening anses ha ett berättigat intresse av ett sådant skydd. 

AD 1992 nr 99 fick en annan utgång. Konkurrensklausulen ansågs ha samma syfte som 

klausulen ovan. Förutsättningarna var dock inte samma i övrigt. Den aktuella arbetstagaren 
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hade bara haft en kortvarig anställning i vilken läraren inte haft någon anställningstrygghet. 

Läraren hade inte heller fått någon högre lön eller andra särskilt förmånliga villkor. 

Domstolen ansåg att klausulen inte var rättsligt bindande. Det motiverades med hänsyn till 

den starka restriktivitet ”som enligt praxis bör prägla synen på sådana i anställningsavtal 

intagna konkurrensklausuler, som ligger vid sidan av det i 1969 års överenskommelse 

åsyftade användningsområdet för dylika klausuler”. Även i AD 1994 nr 65 påtalades den 

restriktivitet som gäller för konkurrensklausuler som ligger utanför tillämpningsområdet för 

1969 års överenskommelse. Klausulens omfattning sträckte sig mycket längre än vad som 

behövdes för att förhindra arbetstagaren att ta med sig klienter från advokatbyrån där han 

arbetade. Klausulen innebar således inte endast en marginell inskränkning i arbetstagarens 

etableringsfrihet. Arbetstagaren hade inte någon företagsledande ställning eller fick någon 

uppseendeväckande hög lön eller andra särskilt förmånliga villkor under sin anställning. AD 

kom därför fram till att klausulen inte var bindande. 

 I AD 2009 nr 63 hade två personer endast arbetat med försäljning och inte 

produktutveckling. AD ansåg därför att företagets intresse av att upprätthålla 

konkurrensklausuler i förhållande till dem fick anses vara begränsat. Klausulerna var 

dessutom geografiskt omfattande och omfattande även länder utanför Sverige. Någon särskild 

ersättning hade inte utgetts. AD menade att klausulerna inte kunde ses som enbart marginellt 

ingripande utan ansåg vid en helhetsbedömning att de var oskäliga. En annan arbetstagare 

hade däremot arbetat med produktutveckling. I hans fall ansåg AD att företaget haft ett 

berättigat intresse av att binda honom vid en konkurrensklausul. Vid en helhetsbedömning 

kom AD ändå fram till att konkurrensklausulen var oskälig med beaktande av det vidsträckta 

geografiska området klausulen gällde samt att någon ekonomisk ersättning inte erbjudits. 

 I AD 2010 nr 27 var det först fråga om en vidsträckt klausul utan begräsning i tid, till vissa 

aktiviteter eller vissa aktörer. Arbetstagaren bröt omgående mot konkurrensklausulen i 

samband med att han sade upp sig. När företaget yrkade om vitesförbud valde företaget dock 

att inskränka vitesförbudet till att endast gälla i två år, endast mot de kunder företaget hade 

under första kvartalet 2008 och därutöver mot två namngivna samarbetspartner. AD menade 

att inskränkningen var tillåten eftersom konkurrensklausulen inte innebar någon utvidgning. 

Nu fungerade konkurrensklausulen som ett kundskydd, vilket var ett berättigat intresse. 

Konkurrensklausulen innebar endast en mindre inskränkning av arbetstagarens möjligheter att 

bedriva yrkesverksamhet. Klausulen kunde därför inte anses vara oskälig i någon del. 
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 För egen del kan jag tycka att det finns omständigheter som medför att klausulen borde ses 

som oskälig. Till att börja med anser jag att det är för sent att först vid ett yrkande av 

vitesförbud efterge delar av en konkurrensklausul. Hade företaget velat efterge delar av 

konkurrensklausulen borde detta ha skett före uppsägningen. Såsom konkurrensklausulen från 

början var utformad var den uppenbart oskälig. Konkurrensklausuler har en avskräckande 

effekt, vilket företaget måste ha varit medveten om. Sättet de använt sig av 

konkurrensklausulen på anser jag vara otillbörligt. Genom att tillåta en inskränkning så sent 

sänder det signaler till företag att de kan skrämma anställda till att bli kvar i företaget för evigt 

eftersom konkurrensklausulen de skrivit på var väldigt vidsträckt. Många anställda skulle 

antagligen inte våga bryta mot den. Väljer anställda likväl att bryta mot klausulen kan 

företaget vara listiga och i samband med att de vill yrka om vitesförbud helt enkelt efterge 

vissa delar av konkurrensklausulen så att den blir skälig och därmed giltig. Ett sådant 

förfarande tycker jag är otillbörligt och bör inte uppmuntras från ADs sida. Har 

inskränkningen inte skett före uppsägningen så borde konkurrensklausulens skälighet 

bedömas utifrån sitt ursprungliga innehåll. Det är inte rimligt att kräva av en arbetstagare att 

själv göra en bedömning av vilka delar av en konkurrensklausul som är uppenbart oskälig 

som han får bryta mot.  

 Av fallet synes arbetstagaren inte heller fått någon särskild ersättning. Detta förefaller AD 

inte heller beaktat i helhetsbedömningen, vilket jag tycker är märkligt. 

 Mitt resonemang tycks även ha stöd i senare praxis. I AD 2013 nr 24 hade företaget också 

velat efterge vissa delar av klausulen i samband med tingsrättsprocessen. AD menade att det 

fanns starka betänkligheter mot att tillåta en sådan eftergivning och uttalade att: 

”38 § avtalslagen fick sin nuvarande utformning i samband med införandet av generalklausulen 

om oskäliga avtalsvillkor i 36 § avtalslagen. Lagstiftningen syftade inte enbart till att utvidga 

möjligheten att jämka oskäliga avtal utan förhoppningen var också att reformen skulle bidra till en 

avtalspraxis där oskäliga avtalsvillkor inte används (prop. 1975/76:81 s. 118). Om det förekommer 

konkurrensklausuler i anställningsavtal som sträcker sig längre än vad som är skäligt kan detta 

leda till inlåsningseffekter och minska rörligheten på arbetsmarknaden, eftersom det kan vara svårt 

för en arbetstagare att avgöra om klausulen är skälig eller inte. Svårigheten att förutse verkan av en 

konkurrensklausul skulle öka ytterligare om det accepteras att en arbetsgivare, efter att 

anställningen upphört eller till och med efter att arbetstagaren börjat bedriva den nya 

verksamheten, tillåts begränsa klausulens tillämpningsområde så att den därigenom blir skälig. En 

rättstillämpning där en arbetsgivare ges möjlighet att i händelse av tvist begränsa räckvidden av en 

konkurrensklausul, på det sätt som S.F. AB gjort, kan även leda till missbruk av vidsträckta 

konkurrensklausuler. Syftet med 38 § avtalslagen är, som redan nämnts, det motsatta, nämligen att 
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motverka oskäliga konkurrensklausuler och tillgodose intresset av att det på marknaden endast 

förekommer godtagbara sådana. Mot bakgrund av det anförda ska prövningen av om 

konkurrensklausulen i K.K:s anställningsavtal är skälig ske utifrån klausulens innebörd när 

anställningen upphörde och utan beaktande av de eftergifter av klausulens tillämpningsområde 

som S.F. AB gjort därefter. Som framgått ovan har Arbetsdomstolen kommit fram till att 

konkurrensklausulen, såsom den är formulerad i anställningsavtalet, är oskälig enligt 38 § 

avtalslagen. K.K. är därför inte bunden av konkurrensklausulen”. 

AD delade således min tolkning av 2010 års fall och menade att 2010 års fall inte utgjorde 

någon etablerad lagtolkning eller rättsgrundsats. Jag vidhåller dock att fram det bör vara 

möjligt att efterge vissa delar av konkurrensklausulen före uppsägningen. Detta eftersom det 

kan till exempel uppstå situationer där företaget byter ledning och den nya ledningen 

upptäcker felet med konkurrensklausulerna. Då måste det också vara möjligt för dem att 

efterge vissa delar av konkurrensklausulerna. Det skulle även bidra till mindre 

inlåsningseffekter och förutsebarheten för arbetstagarna skulle öka. 

 Som ovan nämns är det vanligt att konkurrensklausuler är förenade med bestämmelser om 

vite. Vitesbestämmelser kan jämkas genom 36 § AvtL om de anses oskäliga.
320

 I AD 2005 nr 

28 hade L.M. brutit mot sin konkurrensklausul. Vitet var satt till 1 000 000 kr. AD 

konstaterade att skadan som arbetsgivaren lidit inte motiverade jämkning av vitesbeloppet 

samt att L.M. brutit mot konkurrensklausulen i inte obetydlig utsträckning. Dock hade L.M. 

endast bidragit med stöd på olika sätt till den konkurrerande verksamheten. Dessutom var han 

bara anställd sju månader mot en lön av sammanlagt omkring 130 000 kr. L.M.s 

anställningsavtal var förenat med ett köpeavtal som innebar att L.M. för en köpeskilling om 

sju miljoner kronor sålde sitt företag till arbetsgivaren. Vid en samlad bedömning fann AD att 

ett vite om 400 000 fick anses skäligt. Att notera är att domstolen verkar anse att om vitet 

överstiger arbetsgivarens skada skulle det öppna upp för jämkning. Enligt Arbetslivsinstitutet 

råder det enighet om att en sådan situation inte kan medföra nedsättning av vitet, men väl 

påverka bedömningen om det finns skäl att jämka vitet.
321

 

 AD 1991 nr 38 handlade om ett kollektivavtal inom Försvarsmakten som innebar att 

arbetstagaren R.H. var tvungen att kvarstanna i anställning i minst 10 år mot att denne uppbar 

viss månatlig premie (SFP). Kollektivavtalet innebar även att R.H., för det fall att han likväl 

lämnar anställningen och inom tre år går över till annan flygtjänst, förbinder sig att betala en 

ersättning, ett avtalsvite, motsvarande summan av premierna för återstoden av åtagandetiden 
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eller det högre belopp som kan fastställas i en särskild av avtalet anvisad ordning. Någon 

särskild ersättning för treårstiden utgick inte. Syftet med kollektivavtalet var att tillförsäkra 

Försvarsmakten tillgång till ett antal flygförare som kan bedömas som tillräckligt från 

säkerhetspolitiska utgångspunkter. AD ansåg visserligen att det var ett behörigt intresse. 

Däremot kunde inte särbehandling av skäligheten motiveras av säkerhetspolitiska skäl då 

staten har andra medel till sitt förfogande än avtal med sina arbetstagare. Enligt 

kollektivavtalets huvudregel skulle avtalsvitet uppgå till 480 000 kr. Flygförarnämnden hade 

emellertid beslutat att R.H. skulle betala 700 000 kr. AD menade att vitet skulle ställas i 

relation till den månatliga premie R.H. uppbar och fann att vitet stod i uppenbart 

missförhållande till statens egen avtalsprestation. R.H.  skulle endast återbetala vad han 

uppburit i ersättning för åtagandet, det vill säga 36 000 kr. Domstolen påpekade dock att i 

vissa situationer kunde arbetsgivaren inte räkna med att få tillbaka all kompensation. Det 

berodde på att redan det förhållandet att arbetstagaren under viss tid har kvarstannat i 

anställningen innebär ju att åtagandet åtminstone delvis har fullgjorts. Dessutom kunde avtal 

där arbetsgivaren betalat utbildningen mot att arbetstagaren kvarstannade i anställningen viss 

tid vara skälig.  

 I AD 1977 nr 167 var vitet satt till en årslön eller 80 100 kr. AD menade att hänsyn skulle 

tas till att vitet skulle ha en avhållande effekt. Därför menade AD att det inte kunde anses att 

ett sådant missförhållande förelåg mellan det utfästa vitet och företagets intresse av 

konkurrensklausulens upprätthållande att ett utkrävande av vitet var uppenbart obilligt. 

Motsatt utgång fick AD 2002 nr 115. Även där var vitet satt till en årslön. AD menade att det 

rådde ett missförhållande mellan vitet och arbetsgivarens intresse av att upprätthålla åtagandet 

enligt konkurrensklausulen. AD jämkade vitesbeloppet till 80 000 kr. Bedömningen 

påverkades av att arbetsgivaren inledningsvis godkänt att arbetstagaren skulle få ta med sig 

vissa kunder mot att arbetsgivaren kompenserades ekonomiskt för dessa. Domskälen i 1977 

års fall är för korta för att kunna göra en rättvisande jämförelse mellan de båda fallen. En 

förmildrande omständighet i det senare fallet var att arbetsgivaren från början varit beredd på 

att ge upp den ifrågavarande kunden. I det första fallet angavs att företaget hade ett betydande 

intresse av att konkurrensklausulen upprätthölls. Jag ställer mig dock tveksam till om detta 

intresse verkligen motiverar ett vite om en hel årslön. Förvisso är det av avgörande vikt att 

vitet har en avhållande effekt och att som förarbetena uttryckt det att det inte ska vara lönsamt 

att kalkylera med möjligheten att bryta mot klausulen. Samtidigt får det inte gå till överdrift. 
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En hel årslön anser jag vara en överdrift. 1991 års och 2002 års fall förefaller ha beaktat 

sådana missförhållanden i större utsträckning. 

5.4 Diskussion 

Något som jag tycker talar emot användningen av konkurrensklausuler är att det ofta kan vara 

svårt att förutse marknadens utveckling.  Ponera att en anställd skrivit på en 

konkurrensklausul som förbjuder honom att verka i Stockholmsområdet vid en tidpunkt där 

fanns jobb i hela Sverige. 10 år senare kanske jobbmarknaden drastiskt försämrats och att 

jobbmarknaden numera centrerats till just Stockholmsområdet. Personen hade från början 

tänkt att det inte spelade någon roll eftersom denne lika bra kunde tänka sig att arbeta i 

Göteborg. Förutsättningarna för konkurrensklausulen har därmed förändrats väsentligen om 

alla jobb centrerats till Stockholm. Möjligen är det en situation som skulle kunna angripas 

genom 38 § AvtL. För att begreppet oskälig ska tillämpas krävs ändå att avtalsvillkoren nått 

upp till en viss nivå. Låt säga att arbetstagaren kompenseras ekonomiskt för att skriva under 

konkurrensklausulen. Om han hade vetat förutsättningarna som råder idag hade han kanske 

begärt en högre ersättning. Såvida ersättningen inte är oskälig får han ändå nöja sig med den 

ersättning som de ursprungligen avtalade om trots att förhållandena ser annorlunda ut idag. 

 En annan risk med konkurrensklausuler är att arbetstagarna som är bundna av 

konkurrensklausuler kan komma att påverkas negativt i löneutvecklingen.
322

 Detta eftersom 

arbetstagaren inte kan ta anställning hos en konkurrent, vilket kan leda till att arbetsgivaren 

inte behöver anstränga sig lika mycket för att behålla arbetstagaren. Konkurrensklausuler 

innebär även inlåsningseffekter vilket kan ha en negativ effekt på arbetsmarknaden.  

6 Sekretessavtal 

6.1 Allmänt om sekretessavtal 

Ett sekretessavtal ger vanligtvis ett effektivare och bättre skydd mot obehörigt nyttjande av 

konfidentiell information än vad som annars gäller.
323

 Ofta ger ett sekretessavtal upphov till 

en faktiskt preventiv effekt och medför kontraktuella förpliktelser.
324

 Dessutom medför 
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sekretessavtalet att det är möjligt för arbetsgivaren att avtala om vite och hur den hemliga 

informationen ska hanteras.
325

  

 Det finns ingen särskild lagstiftning som berör sekretessavtal. Istället får allmänna 

kontraktsrättsliga principer och AvL användas för att tolka sekretessavtalens innehåll och 

giltighet. Ett sekretessavtal bör innehålla bestämmelser om vilken information som omfattas 

respektive undantas från avtalet, vem som har rätt att ta del av avtalet, vad som ska hända med 

information som skriftligt upprättas (ska de återlämnas eller förstöras), hur lång tid 

sekretessen ska gälla, vem som har rättigheterna till informationen och vilka sanktioner som 

ska tillämpas om någon part bryter mot avtalet.
326

 Det är bara information och kunnande som 

är direkt knutet till den förre arbetsgivaren som kan omfattas av sekretessklausuler.
327

  

 För att ett sekretessavtal ska anses vara giltigt krävs inte att några särskilda formkrav 

uppfylls utan avtalet kan ingås såväl skriftligen som muntligen.
328

 Lämpligheten av att 

använda sig av muntliga sekretessavtal kan dock av naturliga skäl ifrågasättas. Det är även 

möjligt att bli bunden genom konkludent handlande.
329

 

 Sekretessavtal för anställda kan återfinnas i det enskilda anställningsavtalet, i ett separat 

sekretessavtal eller i kollektivavtal om ett sådant finns. Det är även möjligt att det finns 

sekretessklausuler i särskilda avsnitt i personalhandböcker, informationshanterings-

instruktioner och liknande där arbetstagaren kan bli tvungen att bekräfta att de tagit del och 

förstått innebörden av instruktionerna kring sekretessen.
330

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 Det möjligt att angripa sekretessavtal som innehåller klausuler som är alltför ingripande 

eller medför en alltför lång bundenhet med hjälp av 36 § AvtL.
331

 Oftast bedöms 

arbetstagaren som den svagare parten och utrymmet för jämkning anses därför högre än om 

parterna skulle ha varit jämbördiga.
332

 Förarbetena framhåller att för att bedöma om 

sekretessavtalet kan anses vara skäligt tas hänsyn till hur pass konkret tystnadsplikten angetts 

i avtalet eftersom det är väsentligt för den anställde att veta vilka uppgifter som är hemliga.
333

 

Även hur lång tid som har passerat mellan anställningens upphörande och tills när den 

arbetstagaren utnyttjar informationen kan spela roll. Det beror på att eftersom det med tiden 
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kan bli allt svårare för den anställde att komma ihåg varifrån hans kunskaper och idéer har sitt 

ursprung.
334

 

 Förarbetena konstaterar även att viss ledning bör kunna hämtas i de uttalanden som gjorts 

vid tillkomsten av den motsvarande jämkningsbestämmelsen i 38 § och tillhörande 

rättspraxis.
335

 Tonell framhåller dock att bedömningen av om en sekretessklausul är oskälig 

eller inte bör vara förmånligare för arbetsgivaren än vid bedömningen av om en 

konkurrensklausul är oskälig.
336

  

6.2 Sekretessavtal i förhållande till FHL 

Ett sekretessavtal kan inte användas för att utöka FHLs tillämpningsområde genom att 

exempelvis använda en vidare definition av 1 § FHL eller att avtala att angrepp som utesluts 

genom 2 § FHL ändå ska omfattas.
337

 

 Frågan är då om ett längre gående sekretessavtal kan medföra ett kontraktuellt ansvar om 

en arbetstagare röjer en uppgift som inte skulle omfattas av FHL.   

 Tonell menar att Fahlbecks synpunkt är att tystnadsplikt rörande sådant som faller utanför 

1- 2 §§ FHL saknar rättsverkan.
338

 Jag har dock inte uppfattat att Fahlbeck menar att 

sekretessklausulerna har en så snäv innebörd som Tonell verkar framhålla. Fahlbeck menar att 

FHL inte innehåller några regler om sekretess, utan tystnadsplikt bygger på avtal.
339

 Eftersom 

det råder avtalsfrihet ifråga om sekretessens omfattning innebär sekretessklausuler normalt 

inte något problem i förhållande till FHL.
340

 Fahlbeck menar dock att konflikt kan uppkomma 

mellan avtalad tystnadsplikt och 1 och 2 §§ FHL.
341

 En sådan situation skulle medföra att 

FHL har företräde framför den avtalade tystnadsplikten eftersom FHL är tvingande i 

förhållande till avtal.
342

 1 och 2 §§ är tvingande och kan inte utvidgas.
343

 Fahlbeck skriver 

gällande sekretessklausuler och avtalsfrihet följande:  

”[a]vtalsfriheten enligt FHL omfattar emellertid inte uppgifter om bevisad brottslig verksamhet 

eller särskilt allvarliga missförhållanden (1 §). Vidare ger FHL endast skydd mot obehöriga 
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angrepp på företagshemligheter (2 §). Bägge dessa stadganden är tvingande. De äger företräde 

framför avtalade tystnadsplikter. Röjande av sådant som inte omfattas av lagen (1 §) eller som inte 

innefattar ett obehörigt angrepp (2 §) är därför inte rättsstridigt. Sekretessregler får vidkännas 

motsvarande begräsningar”.
344

 

Längre fram i sin bok angående att 1 § är en tvingande legaldefinition skriver han dock att 

”[ä]ven privata näringsidkare kan tänkas vilja avtala om tystnadsplikt som sträcker sig längre 

än som följer av definitionen av företagshemlighet i 1 § FHL. Sådana avtal kan tänkas ha 

obligationsrättslig verkan om de avser delikatessinformation (och inte innefattar 

missbruksinformation som inte skyddas som företagshemligheter enligt 1 och 2 §§ FHL)”.
345

  

Således tolkar jag Fahlbeck som att han visst anser att det är möjligt för ett privat företag, på 

kontraktuell grund, att begränsa användningen av information även om den inte skulle utgöra 

en företagshemlighet så länge det inte är fråga om information om brottslig verksamhet eller 

särskilt allvarliga förhållanden. Tonell själv hävdar att han i motsats till Fahlbeck menar att ett 

sekretessavtal som anger att viss information ska vara hemlig är giltigt såvida det inte kan 

bedömas som oskäligt enligt 36 § AvtL.
346

 Jag tror att de egentligen menar samma sak. 

Följden av att om sekretessavtalet skulle stipulera att information om brott eller särskilt 

allvarliga missförhållanden inte fick avslöjas skulle mest sannolikt bli att avtalet betraktades 

som oskäligt enligt 36 § AvtL, varför Tonell och Fahlbeck egentligen säger samma sak fast på 

olika sätt. Även Källström och Malmberg är inne på samma linje. De menar att FHL medför 

begränsningar i avtalsfriheten eftersom det inte är möjligt att träffa avtal som förhindrar 

arbetstagare att till exempel offentliggör brott eller allvarliga missförhållanden som omfattas 

av 2 §.
347

 Magnusson är av motsatt uppfattning och menar att sekretessavtal avseende annat 

än företagshemligheter visst kan vara giltiga.
348

 Magnusson menar att 1 § FHL endast reglerar 

FHLs tillämpningsområde.
349

 Magnussons artikel berör avtal om sekretess i skiljeförfarande. 

Han menar att ur en ändamålssynpunkt ät det är svårt att motivera att två näringsidkare 

hindras från att med rättslig verkan ingå ömsesidigt bindande avtal om sekretess beträffande 

andra förhållanden än företagshemligheter.
350

 Istället menar Magnusson att FHL är tillämplig 

på sekretessplikten om den aktuella informationen motsvarar kriterierna för 
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företagshemligheter.
351

 I sådana fall medför FHL således inskränkningar av avtalsfriheten.
352

 

Om det däremot är fråga om information som inte utgör företagshemligheter i FHLs mening, 

äger FHL inte tillämpning på sekretessplikten, utan då är det allmänna avtalsrättsliga principer 

som är gällande.
353

 Jag menar att samma resonemang bör kunna tillämpas på sekretessavtal 

mellan arbetsgivare och arbetstagare. Av betydelse är även det resonemang som Domeij 

framfört i avsnitt 4 gällande förhållandet mellan konkurrensklausuler och FHL. Wainikka 

menar dock att det är osäkert om sekretessklausuler som avser information som faller utanför 

FHLs företagshemlighetsbegrepp är giltiga.
354

 Detta eftersom det inte har prövats om det är 

möjligt att skriva sekretessavtal berör information utanför begreppet i 1 § FHL.
355

 Förarbetena 

framhåller att det är möjligt att avtala om en tystnadsplikt som sträcker sig längre än 7 § 

FHL.
356

 På så vis kan det sägas att ett sekretessavtal kompletterar och förstärker det skydd 

som redan ges genom FHL.
357

 Dels så fungerar det som bevismedel för vilken information 

som ska anses vara företagshemligheter, men det även påverka vilken information som ska 

skyddas efter anställningen upphört.
358

 Om det finns ett sekretessavtal som stipulerar att 

sekretess ska råda även efter anställningens upphörande har arbetsgivaren möjlighet att begära 

skadestånd om arbetstagaren ändå röjer informationen.
359

 Som nämnts i avsnitt 3.4.2.1  kan ett 

sekretessavtal även medföra att kravet på synnerliga skäl i 7 § anses vara uppfyllt. 

7 Balansavvägningen och åtgärder de lege ferenda 

I detta avsnitt kommer jag att diskutera om det råder balans mellan arbetstagarens rätt att 

använda sin personliga skicklighet och kunskap och företagens skydd för information. Jag 

kommer även att diskutera om skyddet för information är för långtgående ifråga om 

möjligheten att påtala missförhållanden. För det fall jag kommer fram till att det råder obalans 

på området kommer jag att diskutera om det bör ske några förändringar de lege ferenda. Jag 

kommer även att analysera om lagförslagen SOU 2014:31 och SOU 2008:61 medför några 

förändringar i intresseavvägningen.  
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 Lojalitetsplikten utgör ramarna för anställningsförhållandet. Lojalitetsplikten är 

långtgående och kräver som ovan nämnts i avsnitt 2.2 att arbetstagaren ska sätta 

arbetsgivarens intresse framför sitt eget och undvika lägen där arbetstagaren kan komma i en 

pliktkollision.
360

 Lojalitetsplikten medför bland annat förbud mot konkurrerande verksamhet 

och förbud mot vissa bisysslor. Eftersom tanken med lojalitetsplikten är att den skapar ett 

personligt förhållande
361

 och med beaktande av att lojalitetsplikten upphör i samband med att 

anställningen upphör tycker jag inte att lojalitetsplikten medför att balansen mellan företagens 

och de anställdas intresse rubbas. Parter i ett kontraktsförhållande bör kunna ställa höga krav 

på varandra att vara lojala för att ett samarbete ska vara så gynnsamt som möjligt. 

 Däremot är det en annan fråga om det råder balans mellan den information som 

arbetsgivaren har rätt att hålla hemlig och den information som arbetstagaren har rätt att ge 

spridning åt. Den informationen hänger även nära samman med vad som anses vara ett 

obehörigt angrepp enligt FHL. Enligt FHL anses ett obehörigt angrepp inte föreligga när 

någon offentliggör eller avslöjar information om något som kan misstänkas utgöra brott eller 

annat allvarligt missförhållande inför en myndighet eller annat behörigt organ. För att en 

arbetstagare i privat verksamhet inte ska åsidosätta lojalitetsplikten krävs dock oftast att 

arbetstagaren först påtalar missförhållandet för arbetsgivaren före en anmälan till en 

myndighet görs.
362

 AD har även uttalat att det är särskilt viktigt att missförhållandena påtalas 

för arbetsgivaren först i situationer där verksamheten är beroende av tillstånd från 

myndigheter och eventuella anmärkningar har betydelse för ett sådant tillstånd.
363

 Enligt min 

mening borde inte företag beredas något skydd för sådan information vare sig det gäller 

allvarliga eller mindre allvarliga missförhållanden. Ett missförhållande är ett missförhållande 

oavsett svårighetsgrad. Det är arbetsgivaren som är ytterst ansvarig för att företaget följer de 

regler som krävs enligt deras tillstånd. Följer företagen inte reglerna bör en arbetstagare ha 

rätt att omedelbart larma till myndigheter eftersom arbetsgivaren från början borde ha vidtagit 

de åtgärder som behövs för att verksamheten ska följa gällande regler. Har arbetsgivaren 

brustit i denna tillsyn är arbetsgivaren kanske inte lämplig att bedriva en sådan verksamhet. 

Finns det missförhållanden på arbetsplatsen ska dessa leda till en anmärkning från 

myndighetens sida. Vidare tycker jag att det är bra desto fortare en myndighet får kännedom 

om missförhållanden då det kan leda till att missförhållanden inte förvärras och slutar med en 
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allvarlig olycka eller händelse. Skulle informationen om ett missförhållande inte vara sann, 

anser jag, precis som AD i Värö Bruk-fallet
364

, att det måste gå att utgå ifrån att myndigheter 

är kapabla till att göra en saklig bedömning av ärenden. Däremot bör fortfarande anmälningar 

som saknar grund och bara syftar till att skada arbetsgivaren fortfarande anses vara ett brott 

mot lojalitetsplikten. Annars anser jag att information om missförhållanden, allvarliga eller ej, 

inte kan anses omfattas av vare sig av tystnadsplikten som följer av lojalitetsplikten eller av 

FHL. Fahlbeck menar exempelvis att information om brott inte kan anses vara en 

företagshemlighet eftersom det inte medför skada i konkurrenshänseende.
365

 Med anledning 

av hästköttskandalen menar Fahlbeck att sådan information inte kan ges skydd genom FHL.
366

 

Sammanfattningsvis tycker jag att det råder obalans i rätten till information om 

missförhållanden och att visselblåsare bör ges större skydd för att kunna påtala dessa 

missförhållanden. Det har kommit ett nytt lagförslag, SOU 2014:31, där utredningen föreslår 

ett stärkt skydd för visselblåsare. Utredningen konstaterade att arbetstagare inte vågade slå 

larm av rädsla för repressalier samt att det förekom att arbetstagare avstår från att slå larm 

därför att de upplever det arbetsrättsliga skyddets gränser som otydliga.
367

 Dessutom finns det 

en okunskap bland arbetstagare om hur de ska gå till väga för att slå larm.
368

 

 Lagförslaget innebär dock inte att arbetstagarens rätt att slå larm i sig eller rätten att 

kritisera arbetsgivaren eller annars yttra sig förändras.
369

 Istället innebär förslaget bland annat 

att en rätt till skadestånd införs för det fall arbetstagaren drabbas av repressalier till följd av 

visselblåsningen.
370

 För att arbetstagaren ska åtnjuta det förstärkta skyddet vid externa larm 

krävs att det är fråga om allvarliga missförhållanden och att arbetstagaren har fog för sin 

uppfattning att de sakförhållanden som arbetstagaren slår larm om är riktiga.
371

 Som 

huvudregel ska arbetstagaren även ha slagit larm först.
372

 Arbetstagaren kan även komma i 

åtnjutande av det förstärkta skyddet om arbetstagaren slår larm internt eller till en 

arbetstagarorganisation.
 373

   Arbetstagaren måste dock vara medlem i organisationen och 

organisationen måste vara bunden av kollektivavtal i förhållande till arbetsgivaren.
374

 Är 
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ovanstående förutsättningar uppfyllda krävs endast att det är fråga om allvarliga 

missförhållanden och något krav på arbetstagaren måste ha haft fog för uppfattningen att 

uppgifterna som larmet avser varit riktiga ställs inte.
375

 Utredningen föreslår även en 

skyldighet för alla arbetsgivare att vidta åtgärder som skapar förutsättningar för att 

arbetstagare ska kunna slå larm internt.
376

 Däremot är skyldigheten relativ och det är den 

enskilda verksamhetens behov som avgör omfattningen av arbetsgivarens skyldighet.
377

 

Utredningen föreslår även ett anonymitetsskydd för den som slagit larm internt eller till en 

arbetstagarorganisation.
378

 Utredningen föreslår även att skadeståndet ska beräknas enligt 

samma principer som enligt 38 LAS.
379

 Som huvudregel ska skadeståndet motsvara 

arbetstagarens verkliga förlust.
380

  

 Personligen anser jag inte att lagförslaget ger arbetstagarna ett tillräckligt förstärkt skydd. 

Först och främst omfattar det bara allvarliga missförhållanden och måste som huvudregel 

föregåtts av ett internt larm. För det andra skiljer sig möjligheterna åt att erhålla det förstärkta 

skyddet vid interna larm. Det förstärkta skyddet vid anmälan till arbetstagarorganisation gäller 

bara om arbetstagarorganisationen har ett kollektivavtal med arbetsgivaren. Det kan få till 

följd att företag blir mindre benägna att teckna kollektivavtal med arbetstagarorganisationer. 

För det tredje anser jag att skadeståndsansvaret inte är tillräckligt då arbetstagare som bara 

varit anställda en kort tid i princip blir utan skadestånd. Skyddet för visstidsanställda och 

timanställda blir då inte särskilt effektivt. Något som enligt min mening däremot är positivt 

med lagförslaget är det föreslagna anonymitetsskyddet vid interna larm. Det ge arbetstagaren 

en möjlighet att anonymt larma internt utan att riskera repressalier. Dock är ett problem att 

även om arbetstagaren uppfyller förutsättningarna för det förstärkta skyddet och kan få 

skadestånd genom det nya skyddet kan arbetstagaren likväl bli skadeståndsskyldig om 

arbetstagaren brutit mot en avtalad tystnadsplikt.
381

 Utredningen medger att en sådan ordning 

är motsägelsefull men att det är en naturlig följd av att lagen inte reglerar arbetstagares rätt att 

yttra sig som sådan.
382

 Enligt min mening är detta ytterligare något som tyder på att det 

föreslagna skyddet inte är tillräckligt. Sammanfattningsvis kan det konstateras att 
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arbetstagarens rätt att avslöja information om missförhållanden inte är tillräckligt skyddat och 

att lagförslaget inte kommer att bidra i tillräcklig hög grad att för att stärka skyddet. 

 Ifråga om det råder balans mellan företagens skydd för information och arbetstagarens rätt 

till att använda sin personliga skicklighet och kunskap kommer jag att utgå från FHL. Det 

största problemet med FHL är att jag inte tycker att det bereder tillräckligt stort skydd 

gentemot anställda. Det är endast skadeståndsansvar som kan komma ifråga enligt FHL för 

anställda som fått lovlig tillgång till informationen, men därefter utnyttjat eller röjt 

informationen. Arbetstagaren kan även bli uppsagd eller avskedad om arbetstagaren röjer 

företagshemligheter. Däremot finns det inte några straffbestämmelser för anställda som fått 

del av informationen lovligt, men därefter röjt eller utnyttjat informationen. Om röjandet eller 

utnyttjandet sker efter anställningen upphört krävs synnerliga skäl för att arbetstagaren ska bli 

skadeståndsskyldig. Som framhållits i avsnitt 3.4.2.1 kan det tyckas vara en hög tröskel för att 

ett förfarandet ska uppfylla kravet på synnerliga skäl. Wainikka menade dock att rättspraxis 

tydde på att rättsfallen fått ett brett område.
383

 Jag är inte benägen att hålla med. Även om 

många förfaranden där arbetstagarna förberett överförandet av informationen genom någon 

form av dokumentation uppfyller kraven på synnerliga skäl finns det fortfarande de fall som 

jag anser vara klandervärda som inte sanktioneras, men borde sanktioneras.  Som exempel är 

AD 2003 nr 61 där arbetstagarna utnyttjat företagshemligheter i tio respektive fem fall. AD 

menade att det inte förelåg synnerliga skäl eftersom det vara fråga om ett begränsat antal fall. 

Enligt min mening är det tio respektive fem fall för mycket. Mot bakgrund av rättsfallet är 

skyddet enligt min mening inte tillräckligt. För att det ska råda balans krävs att företagen ska 

kunna skydda sina företagshemligheter från anställda som fått tillgång till informationen 

lovligt. För det första tycker jag inte att det är tillräckligt med endast skadestånd som 

sanktion. För att en tillräcklig preventiv effekt ska uppstå tror jag att en straffbestämmelse 

måste finnas. För det andra tycker jag, i motsats till Wainikka, att kravet på synnerliga skäl är 

för högt ställt, vilket framgår av ovan nämnda rättsfall. Arbetstagarna har utnyttjat något som 

inte är deras och jag kan inte se att det finns någon anledning till varför ett sådant förfarande 

inte ska vara sanktionerat.  Teknikutvecklingen har gått snabbt framåt vilket har fått till följd 

att det blir svårare för företag att skydda sig mot angrepp och lättare för angriparna att undgå 

att bli upptäckta.
384

 Även detta talar för att skyddet inte är fullgott. Argument mot 

straffbestämmelser för anställda kan vara att endast civilrättsliga sanktioner ska användas vid 
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avtalsbrott och att straffsanktioner först kan komma ifråga när de civilrättsliga sanktionerna 

inte anses tillräckliga.
385

 Som jag framhöll i avsnitt 3.4.2.1 kan det diskuteras om 

skadeståndssanktionen verkligen bereder ett effektivt skydd om de anställda inte har råd att 

betala skadeståndet. Som nämndes i bakgrunden till uppsatsen har det kommit ett nytt 

lagförslag som föreslår ett förstärkt skydd för företagshemligheter. Även utredningen där 

ifrågasätter om skadeståndsbestämmelser är tillräckliga.
386

 Utredningen menar att 

skadeståndspåföljdens preventiva effekt får betraktas som begränsad.
387

 I allmänhet finns det 

nämligen inte någon möjlighet för en anställd att betala ett skadestånd som motsvarar 

näringsidkarens förlust eller uteblivna vinst till följd av ett röjande eller utnyttjande av en 

företagshemlighet.
388

 Uppsägning och avskedande för en anställd som redan valt att lämna 

företaget har inte heller någon effekt.
389

 Mot bakgrund av ovanstående problematik anser 

utredningen att det effektivaste skulle vara att kriminalisera varje olovligt utnyttjande eller 

röjande av en företagshemlighet alldeles oavsett hur den som angriper hemligheten har fått 

tillgång till den.
390

 

 Utredningens förslag till en ny 3 a § lyder:  

Den som med uppsåt olovligen röjer eller i näringsverksamhet olovligen utnyttjar en 

näringsidkares företagshemlighet som han eller hon har fått del av med anledning av att han eller 

hon på grund av anställning, uppdrag eller liknande grund har deltagit i näringsidkarens 

verksamhet ska dömas för olovligt röjande eller olovligt utnyttjande av företagshemlighet till böter 

eller fängelse i högst två år. I ringa fall ska inte dömas till ansvar. 

 Är brott som avses i första stycket grovt, ska dömas till fängelse i lägst sex månader och högst 

sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om gärningen har varit av 

särskilt farlig art, avsett betydande värde eller inneburit synnerligen kännbar skada. Om gärningen 

har ägt rum sedan grunden för deltagandet i verksamheten upphörde ska dömas till ansvar endast 

om gärningsmannen har agerat särskilt illojalt eller om gärningen är att bedöma som grovt brott. 

Har gärningen ägt rum sedan mer än två år förflutit efter det att grunden för deltagandet i 

verksamheten upphörde ska inte dömas till ansvar. 

 Till ansvar enligt första eller andra stycket ska dock inte dömas, om gärningen är belagd med 

strängare straff i brottsbalken. 

 För försök eller förberedelse till olovligt röjande eller olovligt utnyttjande av företagshemlighet 

ska dömas till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken. 
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Jag anser att utredningens förslag om att all form av olovligt utnyttjande eller röjande, oavsett 

hur de fått tillgång till information, ska vara straffbart är ett bra förslag. Detta eftersom det är 

just utnyttjandet eller röjandet som är det väsentliga momentet, inte hur de fått tillgång till det. 

Om förslaget antas som lag kommer det förhoppningsvis bidra till en ökad preventiv effekt 

och på så vis förbättra balansen mellan företags skydd för information och anställdas rätt till 

personlig skicklighet och kunskap. Information som skyddas genom den förslagna 

bestämmelsen är nämligen inte något som går att hänföra till arbetstagarens personliga 

skicklighet och kunskap utan informationen tillhör just företagen. 

 Sekretessklausuler är också något som jag tycker stärker skyddet för företagen eftersom 

skyddet som ges genom 7 § FHL utsträcks. Företagen kan då på kontraktuell grund skydda sin 

information. Synnerliga skäl krävs då inte för att skadestånd ska utdömas utan det är 

tillräckligt att arbetstagaren brutit mot någon bestämmelse i sekretessavtalet. Samtidigt är det 

möjliga att jämka oskäliga avtalsvillkor i sekretessavtalet och oskäliga vitesbelopp. På så sätt 

tillgodoses även arbetstagarens rättigheter och intressen. Ett problem med sekretessavtal är 

givetvis att arbetsgivaren med vilje kan upprätta oskäliga sekretessavtal. För arbetstagarens 

kan det därför ur en förutsebarhetssynpunkt bli svårt att förutse vilka avtalsvillkor som är 

skäliga eller inte. Vitet kan för en del verka avskräckande och det kan få till följd att 

arbetsgivaren lyckas skydda mer information än vad arbetsgivaren har rätt till. I en sådan 

situation blir inte balansen tillfredsställande för arbetstagaren. Däremot anser jag att såsom 

FHL är utformad nu utgör sekretessavtal ett viktigt komplement för att företagens intresse för 

skydd ska tillgodoses fullt ut. Samtidigt måste arbetsgivares missbruk av sekretessavtal kunna 

stävjas på ett effektivt sätt. Visserligen kan de som sagt jämkas, men jag är inte övertygad om 

att det är tillräckligt. Enligt min mening är det inte skäligt att arbetstagaren själv måste 

bekosta en prövning för att få fastställt om en klausul är skälig eller inte alternativt bryta mot 

klausulen och riskera att få betala ett högt vite.  

 En lösning vore att hämta inspiration från Jordabalken (1970:994) 12 kap. 45 a § som 

konstaterar att ett avstående om besittningsskydd ska upprättas i en separat handling och 

godkännas av hyresnämnden. Det skulle därför vara en möjlighet att införa ett särskilt institut 

som på förhand granskade sekretessklausuler. För att sekretessklausulerna skulle vara rättsligt 

bindande skulle de därför ha behövts granskats av institutet i förväg. En klausul som inte 

godkänts av institutet skulle därför inte vara giltig. En sådan ordning skulle stävja missbruk 
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från arbetsgivarens sida, men samtidigt bereda företag en möjlighet till utökat skydd. 

Samtidigt skulle förutsebarheten för bägge parter öka. Det skulle leda till att balansen 

förbättrades. Ansökningsavgiften skulle få betalas av arbetsgivaren eftersom det är denne som 

önskar skydd. Det vore dock en billig investering i förhållande till vilket skydd arbetsgivaren 

kan uppnå genom sekretessklausulen. 

 Användningen av konkurrensklausuler ställer jag mig dock mer restriktiv till. 

Konkurrensklausuler begränsar arbetstagarnas möjligheter att ta anställning i en 

konkurrerande verksamhet under en viss tid eller i ett visst geografiskt område efter 

anställningens upphörande. Även konkurrensklausulerna kan jämkas om de innehåller 

oskäliga avtalsvillkor. Som visats i avsnitt 5.3 tas hänsyn främst till klausulens bindningstid 

och geografiska tillämpningsområde. Vare sig arbetstagaren får ersättning eller inte är det 

enligt mig en alldeles för stor inskränkning i arbetstagarens frihet att använda sig av sin 

personliga skicklighet och yrkeskunnighet. Även om klausulen bara gäller för ett visst 

geografiskt område förutsätts det att hela arbetstagarens familj ska ge upp sina liv i den region 

där de samtliga verkat och levt för att flytta till en ny region om arbetstagaren som är bunden 

av en konkurrensklausul vill fortsätta att arbeta. Vidare måste klausulens bindningstid 

vanligen vara tidsbegränsad för att anses som skälig. Även om klausulerna bara gäller under 

några år är det fortfarande ett stort ingrepp i arbetstagarens rätt till sin personliga skicklighet 

och kunskap. Detta eftersom arbetstagaren går miste om mycket kunskaper på några åt och 

kanske förlorar möjligheterna att hålla sig uppdaterad på vad som händer inom det aktuella 

arbetsområdet. Vidare kan några års frånvaro på marknaden leda till att potentiella 

arbetsgivare ser arbetstagaren som en mindre eftertraktad. Det kan även påverka 

arbetstagarens pension. En annan anledning till varför jag ställer mig restriktiv till 

användningen av konkurrensklausuler har att göra med den fria konkurrensen. Som framgick i 

avsnitt 5.3 har AD ansett att skydda kundrelationer är ett berättigat intresse.
391

  Samtidigt har 

AD framhållit att konkurrensklausuler som syftar till att kvarhålla arbetstagare med särskilda 

kunskaper och särskild kompetens är oskäliga.
392

 Det kan tänkas att kunder inte sällan gärna 

väljer att fortsätta anlita den arbetstagare den tidigare anlitat för att utföra uppdrag oavsett 

vilket företag arbetstagaren arbetar för.  Om kunderna hellre vill fortsätta att anlita den 

arbetstagare som är bunden av en konkurrensklausul beror det antagligen på att just den 

arbetstagaren har en kunskap eller en personlig skicklighet som attraherar kunden. Jag kan 
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tycka att det är märkligt att kunder inte ska få ha den möjligheten för att arbetstagaren är 

bunden av en konkurrensklausul. Enligt min mening har en sådan ordning en negativ effekt på 

marknaden. Frågan är då om företagen har ett berättigat intresse att behålla kunder som inte är 

intresserade av att anlita dem i framtiden. Mot bakgrund av den fria konkurrensen tycker jag 

att ett berättigat intresse saknas. Som exempel kan Kaliforniens lag som förbjuder 

konkurrensklausuler anföras. I Kalifornien är konkurrensklausuler förbjudna.
393

 Trots det är 

Silicon Valley beläget i Kalifornien med alla dess teknikutvecklingsföretag. Flera forskare har 

kommit fram till att förbudet mot konkurrensklausuler och den fria rörligheten för 

arbetstagare har bidragit till Silicon Valleys teknikutveckling.
394

 

 Sammanfattningsvis anser jag att ifråga om konkurrensklausuler att råder det en dålig 

balans mellan företagens skydd för information och arbetstagarens rätt att utnyttja sin 

personliga skicklighet och kunskap. Om företag vill skydda företagsspecifik information är 

sekretessavtal en bättre väg att gå då det inte innebär en inskränkning av arbetstagarens rätt att 

arbeta. Samma problem med missbruk av sekretessklausuler gör sig även gällande ifråga om 

konkurrensklausuler. Om konkurrensklausuler ska tillåtas av rättsordningen borde de även 

vara underkastade en sådan granskning som föreslogs gällande sekretessklausuler.  

 Något annat som är viktigt att påpeka är att Svenskt Näringsliv har sagt upp 1969 års 

överenskommelse för omförhandling.
395

 Om omförhandling inte sker upphör därför 

överenskommelsen att gälla 31 maj 2015. Det är oklart vilken effekt det kommer att få för 

konkurrensklausuler som faller utanför 1969 års överenskommelses tillämpningsområde 

eftersom överenskommelsen haft en normerande verkan. Av utrymmesskäl har jag inte plats 

att analysera frågan i denna uppsats, men det utgör ett intressant ämne att forska vidare om. 
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