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Sammanfattning 

I samhället har det skett en snabb utveckling mot ett mer tjänsteinriktat samhälle och betydelsen 

av kunskap ökar ständigt. Ett kunskapsföretag består till största del av anställdas kunskap vilket 

kan vara svårt att binda till företaget. Denna uppsatsen syftar till att undersöka hur kunskap i form 

av företagshemligheter kan skyddas hos kunskapsföretag genom lag och avtal efter anställningens 

avslut. I Lag (1990:409) om skydd för företagshemligheter (FHL) definieras begreppet 

företagshemligheter. 2015 års avtal mellan parterna Svenskt Näringsliv och PTK använder 

samma definition av företagshemligheter som FHL. Ett nytt direktiv från EU har kommit vilket 

ska bidra till en gemensam syn på företagshemligheter inom unionen. 7 § 2 st. FHL regleras ett 

utökat skydd för företagshemligheter efter anställningens avslut, men vidare krävs att synnerliga 

skäl föreligger för att den tidigare anställda ska bli ersättningsskyldig. Vad gäller 

konkurrensklausulers tillåtlighet ges viss vägledning i förarbeten, domstolspraxis på området och 

genom det gamla och nya avtalet mellan parterna.  

 

Analys och resultat i uppsatsen visar att vad som definieras som en företagshemlighet beror på 

vad företaget vill skydda, är informationen av värde för företaget och förlusten av hemligheten 

skulle medföra skada i konkurrenshänseende kan de klassas som en företagshemlighet. 

Hemligheten måste röra affärs- eller driftförhållande inom företaget. En företagshemlighet 

behöver inte vara i någon speciell form men viktigt är att arbetsgivaren försöker skydda 

hemligheten. Det har även skett en förskjutning i rätten då även immateriella tillgångar skyddas 

av lagstiftningen, kunskaper som anställda har skaffat sig genom arbete kan också räknas som en 

företagshemlighet, vilket bådar gott för kunskapsföretag. Det nya EU-direktivet styrker detta då 

direktivet ger företag långtgående rättigheter att kalla något en företagshemlighet. För att 

synnerliga skäl ska föreligga enligt 7 § 2 st. FHL ska arbetstagaren grovt utnyttjat eller röjt 

företagshemligheten, synnerliga skäl föreligger ej om skadan endast är ringa. I 2015 års avtal 

vägs arbetsgivaren och arbetstagarens intressen av konkurrensklausuler mot varandra. Parterna 

finner att konkurrensklausuler ska användas restriktivt och vara berättigat i förhållande till den 

anställde. Avtalet reglerar relativt specifikt när en konkurrensklausul är skälig. Praxis på området 

visar att förutsägbarheten när en konkurrensklausul är giltig eller ej är jämförelsevis liten. 

Klarlagt är att arbetstagaren måste ha en möjlighet att använda sitt yrkeskunnande vilket gör att 

begränsningarna endast tillåts vara marginella. Kompensation är också en viktig faktor om 
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klausulen ska anses skälig. Andra förhållande som domstolen tar hänsyn till är, arbetstagarens 

utbildning, position i företaget, geografisk begränsning och hur lång giltighetstiden är på 

klausulen.  

 

Det blir konsekvenser på samhällsnivå när individer inte får använda sina kunskaper på hela 

arbetsmarknaden, konkurrens och en uppmuntran till företagande minskas genom användandet av 

konkurrensklausuler. Genom att sätta skyddandet av kunskap genom företagshemligheter i 

relation till EU:s flexicurity-strategi ser vi en normkrock. Då arbetsgivaren skyddar kunskap efter 

anställningens avslut innebär för den enskilde individen begränsningar att använda sin kunskap 

fullt ut hos en ny arbetsgivare. Utifrån ett flexicurity-perspektiv ser vi att anställningsbarheten, de 

livslångalärandet, omställningar och sysselsättningstryggeten blir påverkad av skyddandet av 

kunskap genom företagshemligheter.  
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1 Inledning 

Det har skett en snabb utveckling i samhället. Det är i större utsträckning ett tjänstesamhälle än 

tidigare och betydelsen av kunskap ökar ständigt.1 Framtidens kunskapsföretag2 ställer nya krav på 

marknaden. Genom att analysera ett företags resultat, antal andelar på marknaden och 

försäljningsvolym kan man se hur konkurrenskraftigt ett företag är. För att uppnå konkurrenskraft 

räcker det inte att uppfylla generella kompetenskrav, utan företagen måste vara uthålliga och svåra 

att kopiera för andra företag. Ett sätt att skapa svårimiterade konkurrenslösningar är att utforma 

unika lösningar för hur företaget bedrivs och är organiserat.3  

 

Den viktigaste produktionsfaktorn i ett kunskapsföretag är arbetstagaren och dennes kunskap, 

kompetens, motivation och förmåga att lära. Genom att satsa på anställdas kompetens och på 

kunskapshöjning kommer företaget snabbt anpassa sig till nya marknader och få en starkare 

konkurrenskraft, vilket gör de svårare att imitera för konkurrenter. Anställdas kompetens är tydligt 

kopplat till ett företags konkurrenskraft och har betydelse för om företaget kommer överleva på 

lång sikt.4 Kunskapsföretag är särskilt sårbara för avhopp av nyckelmedarbetare som har god 

relation till företagens kunder. Vid ett avhopp riskerar plötsligt företaget att förlora både den 

anställdes kunskap och kunderna kopplat till nyckelmedarbetaren.5  

 

Alvesson menar att det finns ett ökat intresse för kunskapsföretag. Detta beror bland annat på att 

kunskapsföretagen har en växande betydelse för ekonomin i samhället. Antalet kunskapsföretag 

och antalet anställda i dessa företag har ökat och det finns flera internationella bolag med över 

100.000 anställda. Många kunskapsföretag har expanderat och det verkar inte under en specifik 

                                                      
1 Andersson, A. & Edström, Ö., 1995, s. 203-204. 
2 Med ett kunskapsföretag menas i denna uppsats. Ett kunskapsföretag är där värde består av anställdas gemensamma 

kunskaper och bolaget är starkt individberoende. Ett kunskapsföretag kan vara svårt att urskilja då det säkerligen finns 

företag som har inslag av kunskapsföretag men inte är renodlade kunskapsföretag. Varje enskild anställd har ett unikt 

kunskapskapital som är intimt knutet till just den personen och kunskapskapitalet är svårt att överföra till andra 

anställda. Kunskapsföretag säljer tjänster som består av avancerade problemlösningar och problemanalyser. 

Kunskapsföretaget har metoder och medel för att genomföra problemlösningar och de utvärderar de komplexa 

tjänsterna. Andersson, J. & Wikman, L., 1995 s. 77-78. 
3 Adler, N. & Frössevi, B., 1996, s. 9.  
4 Adler, N. & Frössevi, B., 1996, s. 7 och 16. Se även, Zetharæus, S., 2001, s. 397. 
5 Zetharæus, S., 2001, s. 410-411. 
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profession utan erbjuder i stället många olika tjänster.6 Kunskap7 är personligt knuten till 

människor och frågor som besvaras genom kunskap är till exempel; hur gör jag? Kunskap innebär 

bland annat att kunna hantera information och att veta fakta.8 Information är avgränsat kunnande, 

något som inte är knutet till människan. Information kan lagras, kommuniceras, analyseras och 

nyttjas av olika människor. Informationen består ofta av frågor som vem? vad? hur många? och 

vilka? Kompetens är den förmåga som en specifik person har och detta krävs för att kunna använda 

information. En person som nyttjar sin kompetens och tillgodoser sig information ökar på så sätt 

sin egen kunskap.9  Begreppen kunskap, information och kompetens är egentligen inga centrala 

rättsliga begrepp, däremot har begreppen kunskap och information diskuterats i utredningen om 

skydd för företagshemligheter. Regeringen beslutade att begreppet information skulle användas i 

lagen då detta ansågs vara mer vidsträckt.10 

 

Genom lagar och avtal som skapats försöker man skydda viktig kunskap och de investeringar som 

gjorts i kunskapsföretagen. Skydden innebär att företagen lättare ska kunna bevara materialiserade 

produkter, tekniska lösningar, tjänster och den kunskap som företaget säljer. För en enskild anställd 

innebär det begränsningar att använda sin kompetens fullt ut hos en ny arbetsgivare.11 Många 

arbetsrättsliga regleringar och förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare som rör 

konkurrens är inte lagstadgat. Det finns ingen generell lagstiftning om anställningsavtalet, däremot 

finns det lagstiftningar i olika delområden.12 En av dessa reglerar skydd för kunskap i form av 

företagshemligheter och benämns Lag (1990:409) om skydd för företagshemligheter (vidare kallad 

FHL). Denna lag skyddar främst arbetsgivarens intresse under bestående anställning men lagen 

kan tillämpas även efter anställningen om det finns synnerliga skäl. Ett annat sätt att begränsa 

skadan hos företag när en anställd slutar kan vara konkurrensklausuler. FHL gör det möjligt för 

arbetsgivare och arbetstagare att avtala om konkurrensklausuler i individuella anställningsavtal. 

Konkurrensklausulen begränsar arbetstagarens möjlighet att efter avslutad anställning starta 

                                                      
6 Alvesson, M., 2004, s.17. 
7 Jag redogör för begreppen kunskap, information och kunskapsföretag som jag vidare kommer förhålla mig till i 

uppsatsen. Viktigt är att poängtera att det finns många olika skiftningar av definitioner men jag har valt att summera 

begreppen utifrån Claes Sandgrens förklaringar. 
8 Sandgren, C.,1995, s. 24. 
9 Sandgren, C.,1995, s. 23-24. 
10 Sandgren, C., 1995, s. 32-33. Se även SOU:2008:63 s. 66. 
11 Andersson, A. & Edström, Ö., 1995, s. 221. 
12 Fahlbeck, R., 2004, s. 108-109. 
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konkurrerande verksamhet eller övergå till konkurrenter under en begränsad tid.13 Det har även 

kommit ett nytt avtal kring användningen av konkurrensklausuler mellan Svenskt Näringsliv och 

PTK vilket rör många arbetstagare.14 Parterna har försökt hitta en lämplig avvägning mellan 

arbetsgivarens intresse att skydda företagshemligheter och arbetstagarens intresse att fritt kunna 

nyttja sin kunskap på hela arbetsmarknaden. Sedan Sverige blev medlem i EU påverkas den 

svenska arbetsrättsliga regleringen av de normer som kommer till uttryck, bland annat 

sysselsättningsriktlinjerna i form av flexicurity.  

 

Europeiska rådet har antagit gemensamma principer för att uppnå sysselsättningsstrategin och 

Europa 2020-strategin.15 Flexicurity är en övergripande grundsyn om en europeisk strategi för att 

öka flexibiliteten och tryggheten på arbetsmarknaden. Strategin utgör ett medel för att försöka 

minska arbetslösheten i medlemsländerna. Flexicurity kan ses som ett utvecklingsbegrepp och har 

därför fått en vid definition. Begreppet flexicurity handlar bland annat om flexibla och trygga 

anställningsavtal. Ett anställningsavtal bygger utifrån detta perspektiv inte på långvariga relationer 

mellan arbetsgivare och arbetstagare, utan flexicurity förespråkar en smidig rotationen på 

arbetstagare vilket leder till mer konkurrenskraftiga företag där behoven snabbt blir tillgodosedda. 

I framtiden kommer det inte att handla om trygghet i anställning eller befattningsskydd utan mer 

om individers anställningsbarhet på arbetsmarknaden. Genom att vara anställningsbar och flexibel 

skapas en reell trygghet.16  

 

Kommissionen menar att företag behöver en större frihet att lättare både kunna anställa och säga 

upp arbetstagare.17 Tanken är att företagen ska kunna anställa individer med den kunskap och de 

krav som gör företagen mer konkurrenskraftiga. Flexicurity ska underlätta omställningar mellan 

                                                      
13 Adlercreutz, A., & Flodgren, B., 1992, s. 13-16. 
14 Avtal om användning av konkurrensklausuler i anställningsavtal, Mellan Svenskt Näringsliv och PTK. Stockholm 

den 2 juli 2015. Avtalet trädde i kraft 1 december 2015. Fortsättningsvis kommer jag kalla avtalet, 2015 års avtal.  
15 Europa 2020 är en strategi från EU för sysselsättnings samt smart och hållbar tillväxt för alla. Strategin är ett 

redskap för att möta de förändringar som globaliseringen innebär och underlätta för EU-länders medborgare att 

påverka möjligheter som globaliseringen medför. Ulander-Wänman, C., 2010, s. 4. 
16 Rönnmar, M., & Numhauser-Henning, A., 2010, S. 7-8. Se även, KOM(2007) 359 slutlig. Meddelande från 

Kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt 

Regionkommittén, Gemensamma principer för flexicurity: Fler och bättre arbetstillfällen med en kombination av 

flexibilitet och trygghet. Se även, Ulander-Wänman, C., 2010, s. 32.  
17 KOM(2007) 359 slutlig. Meddelande från Kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska ekonomiska 

och sociala kommittén samt Regionkommittén, Gemensamma principer för flexicurity: Fler och bättre 

arbetstillfällen med en kombination av flexibilitet och trygghet. 
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perioder av arbete, arbetslöshet, utbildningar och eget företag. Strategin kännetecknas av högt 

deltagande av ett livslångt lärande. Sysselsättningstryggheten som kommissionen vill att 

medlemsländerna ska uppnå är att individer ska har möjlighet att hitta arbete under hela sitt 

arbetsliv och att det finns goda förutsättningar för att komma vidare i karriären.18  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med uppsatsen är att undersöka hur kunskap i form av företagshemligheter 

kan skyddas hos kunskapsföretag genom lag och avtal efter anställningens avslut. Utifrån 

uppsatsen syfte har fyra frågeställningar formulerats. 

 

1. Vad är en företagshemlighet och vad krävs för att synnerliga skäl ska föreligga enligt 7 § 2 

st. FHL? 

2. Hur har Svenskt Näringsliv och PTK reglerat frågan om konkurrensklausuler i avtalet från år 

2015? 

3.  Vad bedöms enligt gällande rätt vara rimligt och skäligt vad gäller konkurrensklausulers 

utformning i individuella anställningsavtal? 

4. Vilka konsekvenser kan det få på samhällsnivå och för individen att en individs möjligheter 

att kunna utnyttja sina yrkeskunskaper och sitt personliga kunnande på hela 

arbetsmarknaden begränsas? 

 

1.2 Metod och material 

För att kunna besvara min första frågeställning om vad som är en företagshemlighet och vad som 

krävs för att synnerliga skäl ska föreligga enligt 7 § 2 st. FHL har jag använt mig av lag, förarbeten 

och doktrin. Under skrivandets gång kom ett nytt direktiv från EU för att medlemsländerna ska ha 

en gemensam syn kring att skydda företagshemligheter.19 Jag har valt att ta med EU-direktivet som 

material för att beskriva begreppet företagshemligheter men väljer att inte gå in djupare på det mot 

bakgrund av att direktivet ännu inte är implementerat i svensk rätt. Jag har valt att komplettera EU-

                                                      
18 Ulander-Wänman, C., 2010, s. 13-18. Se även KOM(2007) 359 slutlig. Meddelande från Kommissionen till 

Europaparlamentet, Rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén, Gemensamma 

principer för flexicurity: Fler och bättre arbetstillfällen med en kombination av flexibilitet och trygghet. s. 1-6.  
19 Direktivet ska implementeras i Sverige senast 15 April 2018. Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 

april 2016 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om att skydda know-how och företagsinformation 

(företagshemligheter) som inte har röjts från att olagligen anskaffas, utnyttjas och röjas. 
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direktivet med en artikel detta för att stärka mina antaganden om direktivet. För att besvara min 

andra frågeställning har jag analyserat 2015 års avtal mellan parterna, Svenskt Näringsliv och PTK. 

Avtalet definierar företagshemligheter på samma sätt som Lag om skydd för företagshemligheter. 

Avtalet analyseras mot bakgrund av den gemensamma partsviljan och avtalets ordalydelse. För att 

besvara min tredje frågeställning analyserar jag gällande rätt med stöd av lag, förarbeten, 

rättspraxis och doktrin. Den praxis som jag använder mig av har jag valt ut genom att gå in på de 

juridiska databaserna Zeteo och Karnov och därefter sökt på till exempel konkurrensklausuler, 

företagshemlighet och synnerliga skäl, därefter har jag har valt ut några av de senaste 

arbetsrättsligadomarna som beskriver rättsläget gällande konkurrensklausuler och 

företagshemligheter. Jag har gjort ett urval av AD:s domar vilket resulterade i domar främst från 

2000-talet. Det beror på att jag vill analysera de senaste rättsfallen mot bakgrund av förändringarna 

på arbetsmarknaden. Den sista frågeställningen besvarar jag genom att sätta mina slutsatser i 

förhållande till flexicurity-strategin. Jag kommer att värdera rätten mot bakgrund av normerna i 

flexicurity främst vad gäller anställningsbarhet och sysselsättningstrygghet. Uppsatsen är rättslig i 

den mening att de rättsliga regleringarna av att skydda kunskap i form av företagshemligheter står 

i centrum.  

 

1.3 Avgränsning 

Jag har valt att avgränsa mig till att belysa privat verksamhet då den offentliga sektorn varken har 

konkurrens- eller sekretessklausuler, vilket beror på att regler om tystnadsplikt inte kan avtalas. 20 

Skyddandet av kunskap och företagshemligheter kommer bara undersökas i förhållande mellan 

arbetsgivare och arbetstagare, ej uppdragstagare eller mot andra företag. Jag kommer inte gå in på 

skyddandet av kunskap genom till exempel Lagen (1949:345) om rätt till arbetstagarens 

uppfinningar, utan fokus ligger på Lag (1949:345) om skydd för företagshemligheter och 

konkurrensklausuler.  

 

Det finns två anledningar till varför jag väljer att redogöra för detta då jag undersöker skydd av 

företagshemligheter efter anställningens avslut. Den första är att 7 § 2 st. FHL kan tillämpas efter 

anställningens avslut om det finns synnerliga skäl. Den andra anledningen är att begreppet 

                                                      
20 Fahlbeck, R., 2004, s. 124. 
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företagshemlighet är mycket relevant då det nya avtalet mellan Svenskt Näringsliv och PTK 

definierar företagshemligheter på samma sätt som lagen. Utifrån dessa anledningar lämnas 

resterande FHL okommenterat.  

 

1.4 Disposition 

I det första kapitlet har jag presenterat bakgrunden till uppsatsen genom kunskapsföretagens 

framväxt och vikten av kunskap för företagens konkurrenskraft. I detta kapitel ingår även syfte och 

frågeställning vilka ligger till grund för hela uppsatsen. Avslutningsvis i kapitel ett redogjorde jag 

för metod, material, avgränsning, och disposition. Kapitel två innehåller definitioner av begreppet 

företagshemlighet och vidare beskrivs FHL:s tillämplighet efter anställningens avslut. Kapitel tre 

behandlar skäligheten av konkurrensklausuler i anställningsavtal och 2015 års avtal mellan Svenskt 

Näringsliv och PTK. En kort redogörelse om sekretessklausuler avslutar kapitel tre. I det 

avslutande kapitlet, kapitel fyra redovisas en sammanfattande diskussion.  
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2 Lag om skydd för företagshemligheter 

I detta kapitel beskriver jag begreppet företagshemligheter och FHL:s tillämplighet efter 

anställningens avslut. Av 1987/88 års proposition framgår att konkurrens är en anledning till varför 

företag vill skydda viktig kunskap inom företaget ”Företagets unika eller strategiskt kunnande 

betraktas som en företagshemlighet. Ur företagandets synvinkel framstår skydd för 

företagshemligheter ofta som minst lika angeläget som skyddet för materiella tillgångar och 

immateriella ensamrätter”.21  

 

2.1 Begreppet företagshemligheter 

I SOU 2008:63 definieras en företagshemlighet som information som endast rör affärs- eller 

driftförhållanden i en näringsidkares verksamhet. Detta är en relativt vid definition som kan omfatta 

information som handlar om den pågående produktionen eller information som rör 

utvecklingsarbete och liknande.22 I 1 § 2 st. FHL, relaterar lagen mestadels till teknisk information. 

Men i prop. 1987/88 framgår det att ekonomisk och administrativ information har samma skydd. 

Det framgår också att information som vilken person som helst med relevant utbildning kan skapa 

praktiska resultat av bör anses som information i arbetsgivarens verksamhet. Är informationen 

bunden till individen, finns det inte i någon instruktion och kan den inte överflyttas till någon annan 

anställd, bör den vara av personlig art och på så sätt inte ingå i arbetsgivarens verksamhet.23 Enligt 

prop. 1987/88 innehåller begreppet tre olika rekvisit, de ska handla om information om affärs- eller 

driftförhållande i en näringsidkares verksamhet, informationen ska hållas hemlig av denne och 

röjandet skulle kunna innebära skada för näringsidkaren. Nedan kommer jag mer utförligt att gå 

igenom vad rekvisiten närmare innebär.  

 

Information är sådana uppgifter i företaget som har dokumenterats i någon form så som ritningar, 

tekniska förebilder, modeller, symboler och enskilda personers kännedom om ett visst förhållande 

även om de inte har dokumenterats på något särskilt sätt.24 Begreppet information fungerar som en 

samlingsbeteckning för uppgifter och kunskaper av olika slag. Informationen kan vara enkel, 

                                                      
21 Prop.1987/88:155 s. 9. 
22 SOU 2008:63 s. 90. 
23 Prop. 1987/88:155 s. 35. 
24 Prop. 1987/88:155 s. 35. Se även Wainikka, C., 2010, s. 18.  
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okomplicerad eller unik, komplex eller på något sätt betydelsefull.25 Hemlig information: för att 

informationen ska klassas som en företagshemlighet måste kretsen som känner till 

företagshemligheten vara sluten, med det menas att de personer som har tillgång till informationen 

inte reservationslöst kan föra den vidare. Kretsen måste vara definierbar och begränsad, dock finns 

ingen maxgräns för hur många personer som får ta del av företagshemligheten. Företag ska kunna 

delge sina uppgifter och information med samarbetspartners utan att hemligheten mister sin 

karaktär. Det finns inget formkrav på att arbetsgivaren utåt sett ska visa att informationen måste 

hållas hemlig.26 Dock menar prop. 1987/88 att det ligger i arbetsgivarens intresse att 

medvetandegöra var gränsen mellan företagshemligheter och andra allmänna företagshandlingar 

går. Skulle det inte finnas ett tydligt krav från arbetsgivaren på att företagshemligheten skulle hållas 

hemlig men att det ändå är självklart att det rör sig om information som arbetsgivaren vill hålla 

hemligt så skyddar lagen ändå.27 Wainikka menar däremot att FHL kräver att arbetsgivaren med 

egna insatser försöker hålla företagshemligheterna hemliga.28 Hon menar att detta är helt avgörande 

om en domstol ska betrakta att informationen anses som en företagshemlighet. En arbetsgivare som 

inte gjort tillräckliga insatser för att skydda sina hemligheter kan helt enkelt inte åberopa lag om 

skydd för företagshemligheter. 

 

Skada för näringsidkaren. Begreppet företagshemlighet är vidsträckt och omfattande vilket är 

tanken med begreppet då det i varje enskilt fall ska undersökas om uppgifterna är 

företagshemligheter eller ej.29 Enligt prop. 1987/88 kan varje uppgift i arbetsgivarens företag vara 

en företagshemlighet. Det har dock betydelse om informationen har ett värde för företaget. Skulle 

det medföra skada i eller vara ägnat att medföra skada för företaget om informationen röjs, är det 

att klassas som en företagshemlighet. Är informationen viktig för företaget och röjandet skulle 

förändra dess konkurrensförmåga negativt och på så sätt medföra skada så bör informationen anses 

vara en företagshemlighet.30 ”Skadan i konkurrenshänseende” innebär enligt Fahlbeck att det 

endast är relevanta företagshemligheter som skyddas av FHL. Relevanta företagshemligheter är 

sådana kunskaper som har betydelse för arbetsgivaren i förhållande till hur hen konkurrerar på 

                                                      
25 Fahlbeck, R., 2013, s. 297. 
26 Prop. 1987/88:155 s. 13. Se även, Wainikka, C., 2010, s 40-41.  
27 Prop. 1987/88:155 s. 13. 
28 Wainikka, C., 2010, s. 15. 
29 Koch, M., 2001, s.154-155. 
30 Prop. 1987/88:155 s.12-13. 
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marknaden med de konkurrensmedel som är förenliga med kravet på en sund konkurrens.31 Även 

icke-ekonomiska skador hos näringsidkaren kan beaktas vid bestämmande av skadeståndet enligt 

9 § FHL. De betyder att även ett allmänt skadestånd kan vara aktuellt vilket gör det lättare att bevisa 

för arbetsgivaren.32 

 

2.1.1 Företagshemligheter enligt EU rätten 

Europaparlamentet och europeiska unionens råd menar att det är viktigt att införa en enhetlig 

definition av begreppet företagshemligheter inom hela EU.33 De menar att begreppet bör täcka 

know-how, företagsinformation och teknisk information i vilken det finns både ett legitimt intresse 

av konfidentialitet och att informationen bör ha ett faktiskt eller potentiellt kommersiellt värde. 

Enligt direktivet anses en företagshemlighet vara information som är hemlig. Informationen får 

inte var allmänt känd eller lättillgänglig för personer som normalt handskas med den typen av 

uppgifter i fråga.34 Informationen får inte enligt direktivet vara obetydlig eller innehålla färdigheter 

som arbetstagaren vid normal yrkesutövning har. Informationen måste ha ett kommersiellt värde 

på grund av att den är hemlig. Den person som kontrollerar uppgifterna måste ha vidtagit rimliga 

åtgärder för att fortsatt hålla informationen hemlig.  

 

Innehavaren av företagshemligheten enligt EU-direktivet kan vara en fysisk eller juridisk person. 

Intrångsgöraren är en fysisk eller juridisk person som olagligen har anskaffat, utnyttjat eller röjt en 

företagshemlighet. Anskaffandet av en företagshemlighet ska anses som laglig när den oberoende 

har upptäckts eller skapats. Iakttagelser, undersökningar, tester av produkter eller föremål som har 

gjorts tillgängliga för allmänheten ska inte ses som en företagshemlighet. Personer som lagligen 

innehar företagshemlighet anses inte utnyttja eller röja företagshemligheten. Om en arbetstagare 

utövar sin rätt till information och samråd utifrån unionsrätten eller nationell lagstiftning och praxis 

anses det inte som olagligt. Har informationen anskaffats genom någon annan metod som anses 

som god affärssed är det inte utnyttjande eller röjande av företagshemligheter. Anskaffandet, 

                                                      
31 Fahlbeck, R., 2004, s. 84-85. 
32 Prop. 1987/88:155 s. 26.  
33 Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 april 2016 om förslaget till Europaparlamentets och rådets 

direktiv om att skydda know-how och företagsinformation (företagshemligheter) som inte har röjts från att olagligen 

anskaffas, utnyttjas och röjas. 
34 Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 april 2016 om förslaget till Europaparlamentets och rådets 

direktiv om att skydda know-how och företagsinformation (företagshemligheter) som inte har röjts från att olagligen 

anskaffas, utnyttjas och röjas. 
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utnyttjandet eller röjande av en företagshemlighet ska anses olagligt om personen känt till eller 

under omständigheterna borde känt till att företagshemligheten skulle hållas hemlig. Om en person 

anskaffar, utnyttjar eller röjer en företagshemlighet utan medgivande från innehavaren anses det 

olovligt. Vid bedömning ska proportionalitetsprincipen35 användas och vid prövning är domstolen 

skyldig att ta hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Vid bedömningen ska man ta 

hänsyn till intrångsgörarens beteende, samt effekterna och allmänintresset av det olagliga 

anskaffandet, utnyttjandet eller röjandet av företagshemligheterna.36 

 

2.2 Lagens tillämplighet efter anställningens avslutande 

Efter en anställnings avslut upphör arbetsgivaren och arbetstagarens förpliktelser mot varandra.37 

Enligt 7 § 2 st. FHL har arbetsgivaren dock ett skydd genom att arbetstagaren kan bli 

skadeståndsskyldig om denne, efter att anställningen avslutats, gör något av det som är otillåtet 

enligt 7 § 1 st. För skadeståndsskyldighet krävs att det föreligger ”synnerliga skäl”.38 Detta är en 

av få regleringar där lojalitetsplikten för arbetstagare dröjer sig kvar efter anställningens avslut.39 

Det har prövats i många olika fall om synnerliga skäl föreligger.40 

 

7 § 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.  

                                                      
35 Proportionalitetsprincipen innebär att det ska finnas en rimlig proportion mellan mål och medel. Åtgärder får inte 

vara så ingripande att de framstår som orimliga i förhållande till syftet man vill uppnå med åtgärden. Åtgärden ska 

vara ändamålsenligt, dvs. att syftet kan inte uppnås men någon annan mildare åtgärd. Källström, K., & Malmberg, J., 

2013, s. 75. 
36 Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 april 2016 om förslaget till Europaparlamentets och rådets 

direktiv om att skydda know-how och företagsinformation (företagshemligheter) som inte har röjts från att olagligen 

anskaffas, utnyttjas och röjas. 
37 Källström, K., Malmberg, J., 2013, s. 261. 
38 Fahlbeck, R., 2004, s. 121. 
39 Fahlbeck, R., 2013, s 143.  
40 Se tex. AD 2013 nr 24, AD 2010 nr 27, AD 2009 nr 63 och AD 2003 nr 21. 
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Wainikka förklarar att med uppsåt menas att arbetstagaren medvetet röjer eller utnyttjar 

hemligheten, begreppet innefattar en förståelse om att det är en företagshemlighet i fråga.41 De 

handlar även om att den anställde ska ha fått hemligheten under anställningen och under sådana 

förhållande att hen insåg eller borde ha insett att hemligheten inte fick avslöjas. Med oaktsamhet 

menas att arbetstagaren orsakat skada genom att inte hantera informationen på korrekt sätt. De kan 

till exempel vara att arbetstagaren har slarvat med handlingar som innehåller en 

företagshemlighet.42 

Av 1987 års proposition framgår det att utgångspunkten är att en arbetstagare efter anställningens 

avslut har rätt att nyttja erfarenheter, kunskap och information oberoende av om det är en 

företagshemlighet eller ej.43 Dock menar prop. 1987/88 att en anställd inte alltid ska kunna röja en 

företagshemlighet, det går därför att ingripa rättsligt vid speciella situationer. Denna regel i 7 § 2 

st. FHL gör ingen skillnad på det personliga kunnandet och sådan information som kan vara en 

företagshemlighet. Det är lagstadgat att det krävs synnerliga skäl för att skadeståndsansvaret ska 

gälla. Med synnerliga skäl menas i denna paragraf att arbetstagaren på ett stötande sätt har 

missbrukat det förtroende som finns i anställningsförhållandet. Vid bedömning om synnerliga skäl 

föreligger tas hänsyn till skadans storlek och betydelse av förlusten för arbetsgivaren. Är skadan 

endast ringa och den inte har påverkat arbetsgivarens konkurrensförmåga negativt föreligger inte 

synnerliga skäl. Om en tidigare anställd nyttjar eller röjer en företagshemlighet och det anses vara 

klandervärt eller utmanande i det specifika fallet ska det kunna straffas. Synnerliga skäl kan vara 

att utnyttja sin anställning för att i framtiden skada sin arbetsgivare. Det accepteras till exempel 

inte att arbetstagaren under anställningen förbereder en verksamhet genom att samla in 

företagshemligheter som sedan kommer användas i syfte att konkurrera med arbetsgivaren.44  

 

Det framgår i 2008 års SOU att är det uppenbart att missbruket av företagshemligheten har gjorts 

med hjälp av någon dokumentation bör de föreligga synnerliga skäl. Skadeståndsbestämmelserna 

i särskilda skäl tar hänsyn till illojalt förfarande, om den anställde haft en högre position eller fått 

en förtroendeställning skulle det beteendet framstå som mer illojalt än om en ”vanlig anställd” hade 

                                                      
41 Wainikka, C., 2010, s. 55. 
42 Wainikka, C., 2010, s. 55. 
43 Prop. 1987/88:155 s. 20. 
44 Prop. 1987/88:155 s. 19-20 och 45-46.  
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avslöjat eller nyttjat företagshemligheter.45 Ett exempel på när AD har dömt att synnerliga skäl 

föreligger är AD 2013 nr 24. Den anställde hade tagit med och nyttjat kundlistor hos sin nya 

arbetsgivare vilket ledde till att domstolen ansåg att det förelåg synnerliga skäl. Wainikka menar 

att det ofta har varit avgörande om och hur handlingarna har förberetts, till exempel genom att 

systematiskt samla på sig företagshemligheter och att planera en konkurrerande verksamhet anses 

som synnerliga skäl. 46 Råkar en före detta anställd av en slump avslöja en företagshemlighet 

föreligger inget skadeståndsansvar. 

Enligt prop. 1987/88 är det sista rekvisitet för att skadeståndsskyldigheten ska äga rum, att 

nyttjandet eller avslöjandet av företagshemligheten har skett obehörigen. Om arbetsgivaren gett 

lov eller gett ett tyst medgivande att arbetstagaren får använda eller röja företagshemligheten kan 

inte skadestånd utgå. Detta är något som måste undersökas i det enskilda fallet. För att skadestånd 

ska kunna utgå enligt 9 § FHL krävs det att arbetstagaren med uppsåt eller av vårdslöshet röjt eller 

nyttjat företagshemligheten, s.k. culpaansvar.47 Skadestånd vid brott mot FHL ska enligt prop. 

1987/88 bestämmas genom att beloppet inte för vara för lågt att det blir ekonomiskt lönsamt för 

någon att obehörigen utnyttja eller röja en företagshemlighet i förhållande till att på ett legitimt sätt 

förvärva hemligheten.48 Det finns möjlighet att som arbetsgivare via domstol utfärda ett vitesförbud 

enligt 11 § FHL. Det vitessanktionerade förbudet hindrar att företagshemligheten fortsätter att 

användas, visserligen kan utnyttjaren dömas till skadestånd för avslöjandet eller nyttjandet av 

företagshemligheten men det i sig innebär inte ett fortsatt förbud mot utnyttjande eller röjande.49  

Enligt 2008 års SOU kan det ifrågasättas om definitionen av företagshemligheter egentligen passar 

kunskapsföretag då tekniken har utvecklats och antalet kunskapsföretag har ökat.50 Lagen skyddar 

inte information utifrån ett objektivt synsätt, utan det krävs att informationen hålls hemlig utav 

arbetsgivaren. Utredningen menar att kunskapsföretag har svårigheter med att bevara sina 

företagshemligheter eftersom mycket i företaget bygger på anställdas kunskap. Kunskapsföretag 

har det problematiskt med att skilja på vad som är företagshemligheter och vad som är den 

                                                      
45 SOU 2008:63 s. 177-178. 
46 Wainikka, C., 2010, s. 57.  
47 Prop. 1987/88:155 s. 44-45. 
48 Prop. 1987/88:155 s. 49. 
49 Fahlbeck, R., 2013, s. 511. 
50 SOU 2008:63 s. 16. 
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anställdes erfarenhet, personliga skicklighet och enskilda kunskap.51 Lagstiftarna har beaktat 

intresset av att lagen inte ska hindra arbetstagare från att fritt använda sina erfarenheter, kunskaper 

och det samhällets ekonomiska intresse av att låta kunskap användas fritt väger tungt.52  

FHL reglerar egentligen inte bindande av kunskap eller företagshemligheter efter anställningens 

avslut mer än i 7 § 2 st. FHL. På grund av detta är vanligt att arbetsgivaren skriver in 

konkurrensklausuler i anställningsavtalet för att skydda sina intressen.53 7 § FHL är dispositiv 

vilket gör det möjligt att avtala om ett vidare skydd för företagshemligheter än de som lagen ger. 

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att lagen om företagshemligheter ger ett klart begränsat 

skydd av kunskap i form av företagshemligheter efter anställningens upphörande. Det finns 

därför ett intresse från arbetsgivarens sida att ytterligare begränsa arbetstagarens möjlighet att 

nyttja företagsspecifik kunskap efter anställningens avslut. Konkurrensklausuler ger 

arbetsgivaren en rättslig möjlighet att i anställningsavtalet, vid dess ingående eller senare, föra in 

en konkurrensklausul. En konkurrensklausul innebär ett åtagande från arbetstagarens sida att inte 

konkurrera med sin arbetsgivare efter anställningens avslut.54 I nästkommande kapitel skildras 

vad en konkurrensklausul är och hur skäligheten bedöms. En redogörelse om 2015 års avtal 

mellan parterna och sekretessklausuler beskrivs kortfattat.  

  

                                                      
51 SOU 2008:63 s. 16. 
52 SOU 2008:63 s. 54. 
53 Adlercreutz, A., & Flodgren, B., 1992, s. 15.  
54 Ds 2002:56 s. 17. 
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3 Konkurrensklausuler i anställningsavtal 

Adlercreutz och Flodgren anser att det finns olika anledningar till att försöka avtala om ett 

konkurrensförbud.55 En anledning är att försöka bevara kunskap om sin kundkrets. 

Kunskapsföretag som konsultföretag, revisionsbyråer och dataföretag har ett intresse av att bevara 

sina kunder och skriver in klausulen för att den anställde inte ska kunna ta med kunder till sin nya 

arbetsgivare eller starta upp en egen verksamhet med gamla kunder.56  

 

Vidare menar Adlercreutz och Flodgren att en annan anledning med konkurrensklausuler kan vara 

att skydda företagshemligheter och företagsspecifikt kunnande. Den klausulen hindrar den 

anställde från att nyttja sin kunskap om arbetsgivarens företag. Att skydda företagshemligheter är 

ett klassiskt skyddsobjekt i en konkurrensklausul. Konkurrensklausuler används ofta generellt i 

anställningsavtal och kollektivavtal. Ett annat motiv med att ha konkurrensklausuler i 

anställningsavtal kan vara att behålla kvalificerad och kunnig personal. För kunskapsföretag är det 

viktigt att skydda sig mot att nyckelpersoner övergår till konkurrenter. Arbetsgivaren vill också 

försäkra sig om att anställda som har fått påkostad utbildning stannar kvar i företaget.57  

 

Oftast finns dessa tre anledningar som Adlercreutz och Flodgren beskriver i en och samma 

konkurrensklausul, om en arbetstagare skulle bryta klausulen finns ofta en påföljd i form av 

normerat skadestånd eller vite. Klausulen är vanligen uppbyggd av ett konkurrensförbud, en 

tystnadsplikt och en regel om påföljd. Fahlbeck klargör att konkurrensförbudet bedöms med hjälp 

av 38 § lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar i förmögenhetsrättens område (AvtL)  

medans tystnadsplikt och regel om påföljd bedöms med stöd av 36 § AvtL.58 Enligt utredningen 

Ds 2002:56 har konkurrensklausuler missbrukats av arbetsgivare, speciellt inom IT-branschen.59 

Utredningen visar att konkurrensklausuler ofta används i rent preventivt och avskräckande syfte, 

då arbetstagaren inte vågar byta arbetsgivare på grund av höga ersättningskrav. 

 

                                                      
55 Adlercreutz, A., & Flodgren, B., 1992, s. 15. 
56 Adlercreutz, A., & Flodgren, B., 1992, s. 13-16.  
57 Adlercreutz, A., & Flodgren, B., 1992, s. 15-16. Se även, Fahlbeck, R., 2013, s. 144-145. 
58 Fahlbeck, R., 2013, s. 144-145. 
59 Ds 2002:56 s. 17 och 23. 
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3.1 Konkurrensklausulers skälighet och relation till FHL 

Enligt 38 § AvtL får konkurrensklausuler inte sträcka sig längre än vad som anses skäligt. Denna 

paragrafen reglerar alltså om konkurrensklausulen är giltig eller ej. Vad som anses skäligt och i 

vilken utsträckning en avtalspart är bunden av en konkurrensklausul har utvecklats genom praxis.60 

För att en konkurrensklausul ska anses vara skälig måste den vara skriftlig i det enskilda 

anställningsavtalet.61 I prop. 1975/76 beskrivs att vad som anses som en skälig konkurrensklausul 

i ett anställningsavtal ska jämföras med innehållet i den tidigare 1969 överenskommelsen mellan 

parterna.62 Zethræus redovisar genom praxis att företag som inte är kollektivavtalsbundna av 1969 

års avtal kan skydda arbetsgivarens intressen genom en välavvägd konkurrensklausul i 

anställningsavtalet med företagets  nyckelmedarbetare.63 Bengt Domeij anser dock att kopplingen 

mellan 38 § AvtL och 1969 års överenskommelsen mellan parterna har minskat.64  Han menar att 

AD blivit mer öppna för användandet av konkurrensklausuler även utanför kollektivavtalsreglerade 

områden. Till exempel när parterna inte har kollektivavtal och tvisten handlar om 38 § AvtL 

uppställs inte alla krav som avtalet mellan parterna innehåller.  

 

Utfästa vitesbelopp kan jämkas med hjälp av 36 § AvtL om de anses vara oskäliga. Vad som kan 

jämkas kan vara bindningstiden eller det geografiska området men vanligt är att jämkningstvister 

handlar om storleken på det avtalade vitet. En viktig faktor är vilket tillfälle under bindningstiden 

som brytandet av konkurrensklausulen ägde rum, desto senare under bindningstiden brottet mot 

konkurrensklausulen sker desto större anledning att jämka. Det är svårt att dra slutsatser utifrån när 

jämkningsfrågan blir aktuellt då jämkningen tar sikte på enskilda situationer och dess särskilda 

omständigheter.65 År 1976 kom 36 § AvtL till och samtidigt ändrades även 38 §. Ändringen innebar 

större möjligheter att jämka konkurrensklausuler och ge mer vidsträckta möjligheter att tillämpa 

de principer som finns i 1969 års överenskommelse. Ds 2002:56 föreslår att grundprinciperna för 

bedömningen av konkurrensklausuler bör fastställas enligt lag. 66 Utredningen menar att med tanke 

                                                      
60 Adlercreutz, A., & Flodgren, B., 1992, s. 13-16. 
61 SOU 1983:52, s. 179. 
62 Prop. 1975/76:81 s 149. Se även, Källström, K., Malmberg, J., 2013, s. 263; 1969 Överenskommelse om 

konkurrensklausuler, Svenskt Näringsliv (f.d. SAF) och Unionen (f.d. Sif) / Ledarna (f.d. SALF) respektive Sveriges 

Ingenjörer (f.d. CF).  
63 Zetharæus, S.,  2001, s. 410-411. 
64 Domeij, B., 2013, s. 274-275.  
65 Adlercreutz, A., Johann, Mulder, B., 2007, s. 238. Se även, Ds 2002:56 s. 341. 
66 Ds 2002:56 s. 23.  
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på framväxten av kunskapsföretag så måste det finnas lagstiftning där företaget kan skydda sig mot 

konkurrerande verksamhet. Lagstiftning hade bidragit till att skapa tydliga gränser för vad som är 

tillåtet i normalfallet vilket i sin tur hade bidragit till mindre spekulationer. Utredningen menar att 

lagstiftningen bör bygga vidare på 36 och 38 §§ AvtL och centrala principer från 1969 års 

överenskommelse. Fahlbeck ställer frågan om det är lämpligt att använda konkurrensklausuler 

inom tjänste-, kunskaps- och informationsföretag, han menar att detta är en intressefråga för 

samhället och arbetsmarknadens parter.67 Nedan följer en redovisning av AD:s praxis där det 

förelegat tvister om rimligheten och skäligheten av konkurrensklausuler i individuella 

anställningsavtal.  

 

AD 2015 nr 8  

En revisor och hans arbetsgivare träffade ett avtal om konkurrensklausuler. Avtalet gick ut på att 

arbetstagaren under två år efter anställningens upphörande skulle betala 35 % av de intäkter han 

eller hans nya arbetsgivare fick utav de kunder för vilka revisorn var kundansvarig hos den tidigare 

arbetsgivaren. Det som var speciellt med denna klausul var därmed att det inte förelåg ett 

konkurrensförbud utan revisorn skulle betala ersättning till sin gamla arbetsgivare utifrån hur 

mycket han tjänade efter anställningens avslut. Ersättningsskyldigheten motsvarade drygt tio 

månadslöner i hans nuvarande anställning, vilket kan sättas i relation till den 1969 år 

överenskommelsen mellan parterna där ett belopp som motsvarade sex månadslöner ansågs vara 

tillräckligt.68 AD kom fram till att klausulens syfte var att skydda befintliga kundrelationer vilket 

vanligtvis är ett berättigat syfte men AD beaktade också att klausulen ej var begränsad till kunder 

som bolaget hade när revisorn anställdes utan även kunder som tillkom efter. Klausulen omfattade 

alla företagets kunder och även kunder som valde revisorn på grund av hans personliga kunnande 

och kompetens. AD kom fram till att klausulen på ett betydande sätt inskränkte arbetstagarens 

frihet genom att klausulen ej var begränsad till ett visst geografiskt område och att klausulen gällde 

under en lång tid. Enligt klausulen fick inte arbetstagaren någon kompensation för 

konkurrensförbudet. AD tog också upp att konkurrensklausulen inte var anpassad till den specifika 

arbetstagaren utan utgick ifrån en mall som företaget använde. Klausulen var även oklart 

formulerad och innehållet hade aldrig diskuterats mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Efter att 

                                                      
67 Fahlbeck, R., 2013, s. 167. 
68 1969 Överenskommelse om konkurrensklausuler, Svenskt Näringsliv (f.d. SAF) och Unionen (f.d. Sif) / Ledarna 

(f.d. SALF) respektive Sveriges Ingenjörer (f.d. CF).  
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AD hade gjort en sammanvägning av omständigheterna och gjort en helhetsbedömning kom 

domstolen fram till att konkurrensklausulen var oskälig enligt 38 § AvtL. Eftersom 

konkurrensklausulen inte ansågs skälig var inte 36 § AvtL relevant då det inte fanns något 

skadestånd att jämka. Det ska tilläggas att två ledamöter var skiljaktiga till domen.  

 

AD 2013 nr 24  

Arbetstagaren hävdar i detta fall att denne inte utnyttjat kundlistor från sin gamla arbetsgivare utan 

använt listor utifrån sökmotorer.69 Kontakterna som arbetstagaren hittade var dock inte 

slumpmässiga då det inte hade följt varken alfabetiska eller geografiska ordningen som finns hos 

sådana tjänster. Kunduppgifterna ansågs utgöra en företagshemlighet enligt FHL då de stämde 

överens med den tidigare arbetsgivarens kundregister. AD hänvisade till prop. 1987/88 att en 

företagshemlighet kunde lämnas till personer utanför företaget men att informationen inte får 

spridas till en stor och odefinierbar krets av personer. Arbetsgivaren kunde i detta fall inte bevisa 

att arbetstagaren tagit kundlistor eller annan information. Men domstolen kom ändå fram till att det 

på något sätt var uppenbart att arbetstagaren hade använt sig av kunskaper om företagets kunder 

och använt dem hos sin nya arbetsgivare. AD fann att det påtagligt hade påverkat arbetsgivarens 

konkurrensförmåga. Arbetsgivaren hade genom flera sätt försökt hålla kunduppgiftena hemliga. 

Arbetstagaren hade efter anställningen avslut utnyttjat företagshemligheten och AD fann att de 

förelåg synnerliga skäl att ålägga arbetstagaren och den nya arbetsgivaren skadestånd enligt FHL. 

Enligt min mening bestod svårigheterna i detta fall av att bevisa att det hade skett ett utnyttjande 

av företagshemligheter trots att det var relativt uppenbart att utnyttjandet har skett. Dock ansåg AD 

att konkurrensklausulen i anställningsavtalet var oskäligt enligt 38 § AvtL. Klausulen sträckte sig 

längre än vad som ansågs skäligt. Klausulen var ej skälig då den gav arbetstagaren ett 

konkurrensförbud i hela branschen under en lång tid och att ingen kompensation skulle utgå till 

arbetstagaren under karenstiden. Ett resonemang från domstolen fördes kring om det är skäligt att 

använda en konkurrensklausul för att skydda existerande kundrelationer men att denna klausul 

tycks syfta till att hindra marknadskonkurrens vilket inte är tillåtet. I detta fall tittade domstolen på 

lydelsen och innebörden av klausulens när anställningen upphörde och fann den oskälig enligt 38 

§ AvtL.  

 

                                                      
69 Som till exempel hitta.se 
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AD 2011 nr 11 

Under uppsägningstiden skickade en anställd ett mail med ett flertal filer om sin tidigare 

arbetsgivare till sin nya arbetsgivare. Dokumenten innehöll information om kunder, anställda, nya 

projekt samt ekonomi om företaget. Domstolen undersökte om de förelåg ett brott mot FHL. AD 

fann att arbetstagaren av oaktsamhet har utnyttjat företagshemligheter som denne fått del av i sin 

anställning. Dock kunde inte arbetsgivaren visa att avslöjandet av företagshemligheterna hade 

skadat arbetsgivaren. För att ekonomiskt skadestånd ska kunna utgå måste företaget kunna bevisa 

att de drabbats av ekonomisk skada. Arbetsgivaren hade ej yrkat något allmänt skadestånd enligt 

FHL och på så vis kunde inte arbetstagaren bli dömd att betala ett allmänt skadestånd. Eftersom 

arbetsgivaren inte kunde bevisa att företaget hade drabbats av skada så föll också anklagelserna om 

brott mot konkurrensklausulen i anställningsavtalet.  

 

AD 2010 nr 27 

Denna dom gällde om en konkurrensklausul på ett IT-konsultföretag ansågs skälig. Klausulen 

ansågs motiverad av både AD och tingsrätten då det fanns ett berättigat intresse för företaget att ha 

en konkurrensklausul. Klausulen försökte skydda att en arbetstagaren som hade en nyckelposition 

i företaget aktivt kunde ta med sig befintliga kunder från företaget. Det fanns dock ingen 

tidsbegränsning när klausulen infördes men under rättegången begränsade företaget tiden i 

klausulen till cirka 2 år70. Ingen ersättning var avtalad i konkurrensklausulen men domstolen fann 

att klausulen endas skulle innebära en mindre inskränkning i arbetstagarens möjligheter att som 

anställd eller egen företagare bedriva yrkesverksamhet. Klausulen kunde inte i någon del anses 

som oskälig. AD gjorde bedömning av skälighet utifrån klausulens innebörd vid anställningens 

avslut, i skadeståndsprocessen begränsades klausulen vilket gjorde att den var skälig.  

 

AD 2009 nr 63 

I denna dom var det frågan om tre arbetstagare utnyttjat och röjt företagshemligheter enligt FHL. 

Det visade sig att arbetstagarna hade tagit fram ett liknande program som den tidigare arbetsgivaren 

använde. Domstolen bedömde att utvecklingstiden för programmet som arbetstagarna skapat inte 

                                                      
70 Jämför AD 1992 nr 9 där praxis godtar max 3 års bindningstid. Jämför även med 1969 års överenskommelse där 

bindningstiden i normalfallet ej bör överstiga 24 månader. ; det nya avtalet 2015 där bör bindningstiden ej överstiga 

18 månader se avsnitt 3.3.2 nedan. ; utredningen Ds 2002:56 s. 44, (hållfast arbetsrätt) den rekommenderade 

maxtiden är ett år.  
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var tillräckligt kort för att stödja påståendet att företagshemlig information har utnyttjats för att 

skapa programmet. Domstolen kom därför fram till att ingen av de tre anställda hade utnyttjat eller 

röjt en företagshemlighet enligt FHL. Vad gäller konkurrensklausulerna i anställningsavtalen så 

har företaget haft ett berättigat intresse av att enbart binda en arbetstagare som arbetade med 

produktionsutveckling. Dock hade den anställde genom konkurrensklausulen fått ett 

konkurrensförbud på 12 månader inom en bransch han under lång tid arbetat i. Förbudet omfattade 

inte bara Sverige utan även andra länder och ingen ekonomisk ersättning skulle utgå, genom en 

helhetsbedömning ansågs konkurrensklausulen oskälig enligt 38 § AvtL. Vad de gäller de två andra 

arbetstagarna hade inte någon av dem arbetat med produktionsutveckling. Domstolen gjorde en 

bedömningen att det inte funnits något intresse av att upprätthålla konkurrensklausuler till dessa 

arbetstagare. Det hade vart möjligt med en begränsad konkurrensklausul som skyddade 

kundrelationer men klausulen som fanns i anställningsavtalet var inte enbart marginellt ingripande 

och därför ansågs klausulerna som oskäliga enligt 38 § AvtL.71   

 

AD 2009 nr 40 

Denna dom gällde en arbetstagare som varit anställd hos ett redovisningsföretag. Tingsrätten ansåg 

att företaget hade ett berättigat intresse av en konkurrensklausul. Motivet till det var att den 

anställde och kunder lätt lyckades få en personlig relation vilket innebar att arbetstagare enkelt 

kunde ta med sig kunder när de slutade sin anställning. Konkurrensklausulen gällde två år och 

avsåg endast kunder som vid anställningens avslutande har varit eller är kunder i företaget. 

Klausulen ansågs skälig av både tingsrätten och AD.  

 

AD 2003 nr 21 

Detta fall berör huruvida arbetstagaren har röjt eller utnyttjat information som utgjort en 

företagshemlighet då arbetstagaren hade tagit med sig handlingar till sin nya arbetsgivare. I denna 

dom var frågan om informationen ansågs som en företagshemlighet eller allmängods i branschen. 

Domstolen kom fram till att handlingarna var av allmänt slag, då de innehöll avtalsmallar, 

lagtextsamling och administrativa rutiner. Informationen kunde inte betraktas som en 

företagshemlighet då handlingarna ej var företagsspecifik information. Dessutom hade inte 

                                                      
71 Mer avancerad kunskap är lättare för företag att skydda, AD 2003 nr 110 kom fram till att testning av 

klotterborttagningsmedel inte innebar tillräckligt med avancerat utvecklingsarbete. Domeij, B., 2013, s. 276. 
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handlingarna förvarats på ett sätt som visar att handlingarna var en företagshemlighet. Domstolen 

kom fram till att arbetsgivaren inte aktivt hade försökt hålla företagshemligheten hemlig. AD 

gjorde samma bedömning som tingsrätten. Arbetstagaren hade inte utnyttjat eller röjt 

företagshemligheter under sådana förhållande att skadeståndsskyldighet ska träda i kraft, vilket 

krävs synnerliga skäl.  

 

AD 2002 nr 115 

Här tog domstolen upp att praxis visar på en stark restriktiv syn på konkurrensklausuler i 

anställningsavtal. Normalt betraktas inte en konkurrensklausul som skälig om den enbart syftar till 

att kvarhålla en arbetstagare med särskilda kunskaper och kompetenser. Denna konkurrensklausul 

förbjöd arbetstagaren att efter anställningens avslut aktivt locka över arbetsgivarens klienter till 

konkurrerande verksamhet. Klausulen förbjöd inte arbetstagaren att starta eget företag. Med det 

syftet ansåg domstolen att klausulen inte var helt underkänd. Frågan blev då om vitet på en årslön 

var skäligt. Domstolen redogjorde för att arbetsgivaren ställt sig positiv till att arbetstagaren startat 

egen verksamhet och att denne inledningsvis godkände att arbetstagaren fick ta med sig kunder 

som denne haft handläggaransvar för, under förutsättning att arbetsgivaren fick kompensation för 

det. Med bakgrund av det jämkades beloppet till 80.000 kr. Speciellt med denna dom var att 

klausulen godkändes även fast ingen ekonomisk ersättning utgick till arbetstagaren under de två 

åren då arbetstagaren inte aktivt fick värva gamla kunder. Domstolen motiverade uteblivandet av 

ersättningen med argumentet att klausulen innebar en mindre inskränkning i yrkesmöjligheten för 

den anställde.  

 

Utredningen Ds 2002:56 visar att när de gäller praxis på området skäliga konkurrensklausuler kan 

det konstateras att förutsägbarheten är jämförelsevis liten.72 Klarlagt utifrån utredningen är att det 

är lagligt att använda konkurrensklausuler om de finns ett berättigat syfte men vilka förutsättningar, 

påföljder och inom vilka tidsperioder är relativt oklart. Sammanfattningsvis kan vi se att rättsläget 

är komplicerat, det krävs alltid en helhetsbedömning i det specifika fallet för att se när en 

konkurrensklausul är skälig. Till exempel så är det viktigt och i vissa fall nödvändigt att 

arbetstagaren får ersättning under konkurrensförbudet, men i AD 2002 nr 115 krävdes inte någon 

ersättning för att konkurrensklausulen skulle vara skälig. Konkurrensklausuler i anställningsavtal 

                                                      
72 Ds 2002:56 s. 22.  
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är utifrån lag, förarbeten, praxis och doktrin skäliga i normalfallet om de är skriftliga och har ingåtts 

med berättigat skäl. Vidare bör arbetstagaren få ekonomisk ersättning under karenstiden. 

Anställningsförhållandet ska ha avslutats av annan orsak än uppsägning från arbetsgivarens sida, 

såvida uppsägningen inte skett av personliga skäl och är sakligt grundad. Bindningstiden bör inte 

överstiga 12 månader och skadeståndet bör vara högst 6 månadslöner. Föreligger synnerliga skäl 

får bindningstid och skadeståndet överskridas.73 Domstolen bedömer också utifrån arbetstagarens 

utbildning, position i företaget och vilken geografisk begränsning klausulen ger. Klausulen godtas 

normalt inte om syftet enbart är att hindra nyckelmedarbetare.74 

 

3.2 Nytt avtal mellan svenskt Näringsliv och PTK angående konkurrensklausuler 

Den 1 december 2015 började ett nytt avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK att gälla. Tidigare 

avtal mellan parterna var begränsat till teknisk och industriell verksamhet. Nu har avtalet utvidgats 

och kan tillämpas inom alla berörda sektorer och även för oorganiserade. Trots att det tidigare 

avtalet är ersatt med ett nytt har det gamla avtalet fortfarande stor betydelse då det har vart 

vägledande för praxis, normerande för hur tillåtligheten av konkurrensklausuler bedöms i praktiken 

och de arbetstagare som anställdes under tiden avtalet var gällande är fortfarande bundna av 1969 

års överenskommelse. De som anställdes efter att de nya avtalet trädde i kraft är nu bundna av det 

nya avtalet.75 

3.2.1 Avtalets innehåll och användningsområde76 

För att konkurrensklausuler ska vara tillåtna att använda enligt 2015 års avtal måste det finnas 

företagshemligheter i företaget vilka definieras enligt 1 § FHL. För att konkurrensklausulen ska 

vara godkänd enligt avtalet måste arbetstagaren ha tillgång till företagshemligheten och ha kunskap 

om att använda sig av företagshemligheten på ett sätt som kan medför skada i 

konkurrenshänseende. Enligt avtalet ska konkurrensklausuler användas restriktivt. Arbetstagare 

som har en visstidsanställning, företagsledande eller jämförlig position kan normalt inte träffas av 

                                                      
73 Ds 2002:56 s. 43-44. Se även, Edström, Ö., 2003, s. 10.  
74 Ds 2002:56 s. 335-339. Se även, Tex. AD 2010 nr 27 där arbetstagaren hade en nyckelposition. Se AD 2015 nr 8 

Där klausulen ej var begränsad geografiskt. Se AD 2009 nr 63 Där två arbetstagare ej hade utbildning eller kunskap 

om de området som klausulen reglerade.  
75 2015 års avtal, Mellan Svenskt Näringsliv och PTK. Stockholm den 2 juli 2015. Se även Se även, Edström, Ö., 

2003, s. 7.  
76 2015 års avtal, Mellan Svenskt Näringsliv och PTK. Stockholm den 2 juli 2015. 
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konkurrensklausuler. I avtalet sker det en avvägning mellan arbetsgivarens intresse av att bevara 

företagshemligheter samt arbetstagarens intresse av att fritt kunna använda sina kunskaper. Avtalet 

uttrycker att det måste ske en intresseavvägning i varje enskilt fall om det är skäligt att använda sig 

av konkurrensklausulen. Parterna har avtalat att konkurrensklausuler inte kan användas när 

anställningen avslutas på grund av arbetsbrist enligt 39 § Lag 1982:80 om anställningsskydd 

(LAS). Detta gäller även då arbetsgivaren i väsentlig mån åsidosatt sina åliggande mot 

arbetstagaren. Arbetstagare som är nyexaminerade får inte bindas av en konkurrensklausul i 

anställningsavtalet tidigare än sex månader efter anställningstidpunkten om det inte finns särskilda 

skäl.  

 

3.2.2 Bindningstider och sanktioner77 

I 2015 års avtal mellan parterna har faktorer som bindningstid, ekonomisk ersättning och rimligt 

skadestånd betydelse för om en konkurrensklausul är skälig eller ej. Bindningstiden får inte vara 

längre än vad arbetsgivaren anses behöva skydd för. Tiden bör inte överstiga 9 månader, om tiden 

under vilken det finns risk för hemligheten att utgöra fara i konkurrenshänseende är kort. Om tiden 

behöver vara längre så bör bindningstiden inte överstiga 18 månader, om det inte finns särskilda 

skäl för att avtala om längre tid. Arbetsgivaren ska kompensera arbetstagaren om den inte kan ta 

någon annan anställning på grund av konkurrensklausulen. Ersättningen ska inte överstiga 60 % av 

den tidigare månadslönen. Arbetsgivaren behöver dock inte vara ersättningsskyldig om den lägre 

inkomsten inte beror på klausulen. Sanktionerna mot arbetstagaren kan vara skadestånd vid brott 

mot konkurrensklausulen, detta ska då sättas i relation till arbetstagarens lön. Ett normalt 

skadestånd i ett sådant fall motsvarar sex genomsnittliga månadslöner, beroende på olika 

omständigheter kan summan jämkas. En arbetstagare kan också åläggas ett vitesbelopp om denna 

fortsätter bedriva otillåten konkurrerande verksamhet. Vitet är till för att den konkurrerande 

verksamheten ska upphöra. När ett anställningsavtal upphävs ska arbetsgivaren bedöma om 

konkurrensklausulen är nödvändig och kan på så sätt begränsa eller upphäva 

konkurrensklausulen.78 

 

                                                      
77 2015 års avtal, Mellan Svenskt Näringsliv och PTK. Stockholm den 2 juli 2015. 
78 2015 års avtal, Mellan Svenskt Näringsliv och PTK. Stockholm den 2 juli 2015. 
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3.3 Sekretessklausuler  

En närliggande men mindre ingripande avtalsbildning än konkurrensklausuler är 

sekretessklausulen. Sekretessklausulen är till för att hindra den anställde att efter anställningens 

avslut yppa vad denne har fått för inblick i hos arbetsgivaren.79 Klausulen innebär inte något förbud 

att konkurrera, och brukar ingå som en komplettering till konkurrensklausulen.  Det finns ingen 

lag som anger vad sekretessklausulen får innehålla och hur lång bindningstiden får vara utan här 

råder avtalsfrihet. Sekretessklausulen kan begränsas av 36 § AvtL om den anses oskälig. En 

sekretessklausul kan konstrueras på många olika sätt, en väg att använda sekretessklausulen kan 

vara att skriva vilken typ av information som anses utgöra en företagshemlighet. Genom att vara 

klar och tydlig mot arbetstagaren om vilken information som inte får avslöjas gör det sedan enklare 

för arbetsgivaren att åberopa ansvarsregeln enligt 7 § FHL.80
 

  

                                                      
79 Adlercreutz, A., & Flodgren, B., 1992, s.14. 
80 SOU 2008:56 s. 198-200. Se även Fahlbeck, R., 2004, s. 124. 
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4 Sammanfattande diskussion 

Det finns ett starkt samhällsintresse av att anställda ska får vara verksamma inom de yrkesområden 

som de är mest lämpande för. Utifrån en arbetstagares synpunkt är det en stor begränsning att inte 

få vara verksam inom en specifik bransch under en begränsad tid. Detta kan leda till att 

arbetstagaren efter karenstiden inte längre har möjlighet att återgå till sin gamla bransch.81 Med 

bakgrund av att kunskapsföretagen måste investera i verksamheten och i medarbetarna är det 

naturligt att företagen med olika metoder försöker skydda dessa investeringar.82 Ett sätt att skydda 

företagets kunskaper är att klassa de som företagshemligheter.  

 

Vad som anses vara en företagshemlighet beror helt enkelt på vad företaget vill skydda. Är 

hemligheten av värde för verksamheten och förlusten av informationen skulle skada 

konkurrenshänseendet i företaget är det att klassas som en företagshemlighet. Det har skett en 

förskjutning i rätten från att enbart materiella ting kan skyddas till att idag även viss kunskap kan 

skyddas av lagstiftning.83 Företagshemligheten behöver inte vara i någon speciell form, den kan 

vara dokumenterad eller ej. Viktigt är att arbetsgivaren på något sätt försökt skydda hemligheten 

inom en begränsad krets.84 Vad som krävs för att synnerliga skäl ska föreligga är att den tidigare 

anställde ska utnyttjat eller röjt en företagshemlighet som anses vara klandervärt i det specifika 

fallet. Det innebär att arbetstagaren grovt ska ha missbrukat sitt tidigare förtroende hos 

arbetsgivaren. De kan till exempel vara att arbetstagaren medvetet planerar en konkurrerande 

verksamhet. Blir skadan endast ringa och inte påverkar arbetstagarens konkurrensförmåga 

föreligger ej synnerliga skäl.85 

 

När det gäller konkurrensklausuler är förutsägbarheten om en klausul är skälig eller ej svår att 

avgöra.86 Domstolen gör alltid en helhetsbedömning av omständigheterna utifrån det enskilda fallet 

och det skiljer sig mycket hur ingripande en klausul får vara. Praxis visar att det finns giltiga 

klausuler med olika förutsättningar, påföljder och tidsperioder. Domstolen har inte alltid varit helt 

konsekvent i bedömningen om skäliga konkurrensklausuler. Till exempel i AD 2010 nr 27 där 

                                                      
81 Ståhlros, L., 1986, S. 301. Se även Adlercreutz, A., & Flodgren, B., 1992, s. 17-18.  
82 Zetharæus, S., 2001, s. 397. 
83 Andersson, A. & Edström, Ö., 1995, s. 264.  
84 Prop. 1987/88:155 s.12-13. 
85 Wainikka, C., 2010, s. 57 
86 Ds 2002:56 s. 22. 
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klausulen begränsades i skadeståndsprocessen då arbetsgivaren satte en tidsbegränsning på två år 

vilket gjorde att klausulen blev skälig. Vidare rättade domstolen sig i AD 2013 nr 24 genom att 

säga att sådan tillämpning inte ska ske då det syftar till att missbruka vidsträckta 

konkurrensklausuler. En rimlig och skälig konkurrensklausul är i normalfallet en klausul där 

arbetsgivaren har ett berättigat intresse av att skydda företagshemligheten, till exempel att skydda 

kundrelationer. Utifrån min redogörelse av domar ser jag att skyddandet av kundrelationer är en 

vanlig orsak till användandet av konkurrensklausuler. Arbetstagaren måste också ha en möjlighet 

att använda sitt yrkeskunnande vilket gör att begränsningarna som klausulen ger tillåts inte vara 

mer än marginella. Kompensation är en viktigt komponent under klausulens giltighet. Men även 

kravet på kompensationen kan se olika ut. Till exempel i AD 2015 nr 8 så ansågs klausulen oskälig 

enligt 38 § AvtL då den begränsade arbetstagarens rätt till försörjning. Men i AD 2010 nr 27 ansågs 

klausulen skälig då den inte var för ingripande i arbetstagarens rätt till försörjning. Arbetstagarens 

utbildning och position hos företaget är faktorer som bedöms vid en avvägning av klausulens 

skälighet. Hur stort geografiskt område klausulen begränsar och hur länge den är giltig avgör också 

i vilken mån klausulen är skälig.87 

 

Svenskt Näringsliv och PTK har reglerat frågan om konkurrensklausuler i 2015 års avtal genom 

att väga arbetsgivarens intressen mot arbetstagarens intressen.88 De är också tydliga med att 

konkurrensklausuler ska användas restriktivt och att innan införandet av en konkurrensklausul 

måste de övervägas om den verkligen behövs och vad som specifikt måste regleras i förhållande 

till den anställde. Avtalet reglerar bindningstid, ekonomisk ersättning, normerat skadestånd och 

återkommande vite. Jag bedömer att avtalet är förhållandevis likt praxis och är i samklang med 

FHL men mer preciserat. Jag anser att AD skulle kunna använda avtalet i samma bemärkelse som 

de har skapat praxis genom det tidigare avtalet då detta skulle skapa en mer begriplighet och 

tydlighet över rättsläget. Rättsläget är just nu relativt oklart då vi ännu inte vet i vilken utsträckning 

2015 års avtal kommer användas på hela arbetsmarknaden och om AD kommer hänvisa till 2015 

års avtal som de gjorde med de tidigare avtalet om konkurrensklausuler. Fahlbeck menar att 

skyddandet av företagshemligheter kan få negativa följder i konkurrenshänseende då skyddet 

                                                      
87 Ds 2002:56 s. 43-44 och 335-339. Se även, Edström, Ö., 2003, s. 10. ; AD 2010 nr 27, AD 2015 nr 8 och AD 2009 

nr 63. 
88 2015 års avtal, Mellan Svenskt Näringsliv och PTK. Stockholm den 2 juli 2015. 
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begränsar den fria konkurrensen på arbetsmarknaden.89 Skyddet kan också innebära att anställda 

hindras från att fritt nyttja sina erfarenheter och utveckla sin kunskap vilket låser rörligheten hos 

arbetstagarna. Det är detta som är huvudtanken med lagstiftningen då samhället på längre sikt har 

vinning av ett visst skydd för företagshemligheter. FHL gör en noggrann avvägning mellan de olika 

intressena inom konkurrensområdet och arbetstagarens frihet att nyttja sin kunskap.90 Ett fall där 

AD har vägt den fria konkurrensen och den anställdes rätt att fritt nyttja sina erfarenheter är AD 

2009 nr 63. På grund av att en konkurrensklausul var för omfattande i helhet och 

ogiltighetsförklarades kunde tre arbetstagare med kunskap om ett program och kunder komma ut 

på marknaden med en liknande produkt enbart tre månader efter anställningens upphörande. I 

denna domen ser vi hur viktigt konkurrensklausuler kan vara i konkurrenshänseende för 

arbetsgivaren. Hade klausulen vart giltig och arbetstagarna vart bundna 12 månader hade det 

inneburit en stor skillnad.  

 

Sammanfattningsvis kan man av praxis se att AD intagit en restriktiv inställning till 

konkurrensklausuler. En arbetsgivare kan i normalfallet inte genom avtal hindra den anställde att 

fritt kunna använda sina kunskaper och kompentens denne tillägnat sig under anställningen.91 Vi 

ser också i till exempel AD 2003 nr 110 att det är lättare att skydda mer avancerad kunskap. 

Eftersom ett kunskapsföretag ofta består av avancerade problemlösningar och avancerad kunskap 

hos de anställda bör en välavvägd, specificerad klausul kunna skydda de företaget vill. Som vi ser 

i många domar är klausulerna ogiltiga eller endast giltiga till viss del och behöver jämkas. Detta 

beror framförallt på att klausulerna används slentrianmässigt och inte är anpassad till den specifika 

individen.92 

 

Edström och Andersson kommer i deras slutsats fram till att det har skett en viss anpassning inom 

den svenska rätten.93 Det som tidigare har varit skyddsobjekt har utvidgats och omfattas nu även 

immateriella tillgångar av lagstiftning. Kunskaper som en anställd har skaffat sig genom att arbeta 

kan nu också räknas som en företagshemlighet. De tar också upp att det är nödvändigt med 

lagstiftning på området för att svenska företag ska våga investera. För arbetsgivaren kan det vara 

                                                      
89 Fahlbeck, R., 2004, s. 83-84. 
90 Fahlbeck, R., 2004, s. 83-84. 
91 Andersson, A. & Edström, Ö., 1995, s. 241. 
92 Adlercreutz, A., & Flodgren, B., 1992, 120.  
93 Andersson, A. & Edström, Ö., 1995, s. 264. 
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avgörande om en satsning på den egna personalen ska göras eller om företaget väljer att rekrytera 

redan kunnig personal. För arbetstagarna betyder skyddet av kunskap att rörligheten på 

arbetsmarknaden minskar. Att utveckla sin egen kunskap som arbetstagare kan försvåras då det 

inte är lika lätt att byta arbetsgivare eller att starta egen verksamhet.94 Konkurrensklausuler 

begränsar arbetstagares anställningsbarhet vilket innebär en normkrock i relation till den 

sysselsättningsstrategi i form av flexicurity som formulerats inom EU. Flexicurity förespråkar en 

sysselsättningstrygghet vilket skapas genom en rörlighet på arbetsmarknaden, konkurrensklausulen 

hämmar rörlighet då en arbetstagare blir mer låst till sin arbetsgivare.   

 

Jag tycker mig se den förskjutning i rätten som Andersson och Edström redovisar redan år 1992. 

Till exempel i AD 2013 nr 24 så kan arbetsgivaren inte egentligen bevisa att arbetstagaren har 

nyttjat sin kunskap om företagshemligheter men domstolen anser det så uppenbart att det föreligger 

synnerliga skäl enligt 7 § 2 st. FHL. Att det har skett en förskjutning i rätten bådar gott för 

kunskapsföretag då de är beroende av anställdas kunskaper som annars är svåra att konvertera till 

företagets kunskapskapital.  I detta fall ser vi också hur konkurrensklausuler och FHL kan 

tillsammans bidra till att skydda företagshemligheter, konkurrensklausulen var för långtgående 

men företaget blev ändå skyddat av FHL. Ett annat exempel på att de har skett en förskjutning i 

rätten är utredningen Ds 2002:56 som menar att med tanke på framväxten av kunskapsföretag så 

måste det finnas lagstiftning där företaget kan skydda sig mot konkurrerande verksamhet. Om det 

hade funnits en lagstiftning hade de blivit lättare för företag att veta vilken kunskap och i hur stor 

utsträckning de är tillåtet att skydda.  

 

Enligt Ståhlros får det konsekvenser på samhällsnivå då individen inte får utnyttja sina kunskaper 

på hela arbetsmarknaden. Ett samhällsintresse är att individer får arbeta inom områden som de mest 

är lämpade för. Konkurrens gynnar tjänstesamhället och att individer får använda sitt kunnande gör 

att företag kan stärka sin tillväxt och position på marknaden.95 Effekterna av en konkurrensklausul 

kan vara att arbetstagaren väljer att stanna kvar hos sin arbetsgivare istället för att starta eget 

företag, vilket inte främjar företagandet i samhället.96 Det blir konsekvenser för individen då denne 

inte får använda sin kunskap på hela arbetsmarknaden. Utifrån flexicurity ser vi att 

                                                      
94 Andersson, A. & Edström, Ö., 1995, s. 264-266.  
95 Ståhlros, L., 1986, S. 301. 
96 Fahlbeck, R., 2013, s. 147.  
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anställningsbarheten inte blir lika främjad då det blir svårare att byta arbetsgivare med en 

konkurrensklausul i anställningsavtalet. Konkurrensklausuler hindrar också det livslånga lärandet 

då individer kan komma att välja stanna kvar hos sin arbetsgivare då det kan bli en svår juridisk 

sits att byta arbetsgivare eller starta eget företag. Flexicurity förespråkar att det ska vara lätt att 

göra en omställning som arbetstagare, att byta arbetsgivare med konkurrensklausuler motverkar 

smidiga omställningar. Genom att anställda har en konkurrensklausul i anställningsavtalet blir 

individen mer buden till en befattning än en arbetstagare utan konkurrensklausul. Flexicurity vill 

gå från befattningsskydd och trygga anställningar till flexibla anställningar som skapar 

sysselsättningstrygghet. Eftersom konkurrensklausuler skapar en arbetsmarknad med 

inlåsningseffekter blir det mer problematiskt för individer att hitta arbete under hela sitt arbetsliv, 

vilket leder till att de livslånga lärandet inte uppmuntras.  

 

Något som är intressant för framtiden är om definitionen på företagshemligheter kommer anpassas 

ytterligare genom det nya direktivet från EU. Max Andersson EU-parlamentariker (MP) menar att 

direktivet ger företag långtgående rättigheter att kalla något en företagshemlighet.97 Han menar att 

arbetstagarnas rättigheter är hotade då erfarenheter och kompetens som arbetstagaren fått genom 

företaget kan komma att klassas som en företagshemlighet. Konsekvenserna av detta menar han 

kan leda till att arbetstagarna sätts i en svår juridisk sits om de vill byta arbetsgivare.  

 

Jag anser också att direktivet ger långtgående rättigheter att kalla något en företagshemlighet då 

det i direktivet inte finns något skaderekvisit som det finns i FHL. Förlusten av informationen 

behöver inte skada företaget i konkurrenshänseende vilket gör att fler saker kan klassas som en 

företagshemlighet. Enligt FHL är en företagshemlighet något som rör affärs- eller driftförhållande 

i näringsidkarens verksamhet. Enligt EU-direktivet kan dock innehavaren av en företagshemlighet 

vara både en fysisk och juridisk person, detta gör att begreppet företagshemligheter blir mer 

vidsträckt än den svenska lagstiftningen. I 7 § 2 st. FHL framföras krav på att synnerliga skäl måste 

föreligga för att arbetstagaren ska bli skadeståndsskyldig, vilket  menas att arbetstagaren grovt ska 

ha missbrukat sitt tidigare förtroende hos arbetsgivaren. Utifrån EU-direktivet kan jag inte utläsa 

att arbetstagare som avslutat sin anställning ska behandlas annorlunda än en person som är anställd. 

Direktivet redogör endast att intrångsgörare kan vara en fysisk eller juridisk person. Det menas att 

                                                      
97 Andersson, M., 2016, EU banar väg för fler företagshemligheter.  
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en tidigare arbetstagare ska straffas på samma sätt som en arbetstagare som är verksam hos 

arbetsgivaren. Om direktivet skapar en svår juridisk sits för arbetstagare när de vill byta 

arbetsgivare vilket Max Andersson98 menar går detta också emot flexicurity-perspektivet då 

relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare inte ska vara långvarig utan en rotation för att 

främja konkurrens och livslångt lärande försöker uppnås. 

 

Något som är intressant som en framtida forskningsfråga är hur och i vilket utsträckning det nya 

EU-direktivet kommer att påverka den svenska lagstiftningen. Om företagshemligheter kommer 

bli ett begrepp som innefattar mycket mer än vad det gör i nuvarande FHL och hur de i sin tur 

påverkar skäliga konkurrensklausuler.   

  

                                                      
98 Andersson, M., 2016, EU banar väg för fler företagshemligheter. 
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