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Förord 
 
Vi vill härmed framföra ett stort tack till vår handledare Professor Bertil Bengtsson för hans 
hjälp samt rådgivning under uppsatsens gång.  
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Abstract 
 
The law of protection of company secrets (FHL) came into force as late as July 1, 1990, 
however the need of a legislation which regulated the area came already during beginning of 
the 1900 century. Today's legislation is considered unlike earlier legislation within the area, 
because it constitutes a passably adequate protection, however the law isn’t so exhaustively 
that the free formation of opinion indisposes. 
 
According to FHL is a company secret defined as classified information in a manufacturers 
industry whose unauthorized exposing leading towards damage for the manufacturer. The 
responsibility at infringements against company secrets can take effect partly in the form of 
penalties and damage compensation (ex. company espionage), partly only in the form of 
damage compensation. The manufacturer can already with the duty to keep secret impose 
employers the loyalty obligation during the employment towards the company and its secrets. 
Further has the manufacturer a possibility to protect its company secrets also after the 
employment's end through the introduction of competition - or secrecy clauses. 
 
The intention with the law is to maintain a healthy competition. FHL is complemented and 
limited with an amount other laws, ex. labour legislative and freedom of expression legislative 
laws. In order to understand the entirety about FHL, must consideration also be taken to these 
laws. 
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Sammanfattning 
 
Lag om skydd för företagshemligheter (FHL) trädde i kraft så sent som 1 juli 1990, dock kom 
behovet av en lagstiftning som reglerade området redan under början av 1900 talet. Dagens 
lagstiftning anses till skillnad från tidigare lagstiftning inom området utgöra ett någorlunda 
fullgott skydd, dock är lagen inte så pass omfattande att den fria opinionsbildning sätts ur 
spel.  
 
Enligt FHL definieras en företagshemlighet såsom hemlig information i en näringsidkares 
rörelse vars obehöriga röjande kan medföra skada för denne. Ansvaret vid brott mot 
företagshemligheter kan träda in dels i form av straff och skadestånd (ex. företagsspioneri), 
dels endast i form av skadestånd. Näringsidkaren kan redan med tystnadsplikten ålägga 
anställda under anställningen lojalitetsskyldighet gentemot företaget samt dess 
företagshemligheter. Vidare har näringsidkaren möjlighet till att skydda sina 
företagshemligheter även efter anställningens slut genom införandet av konkurrens- eller 
sekretessklausuler.  
 
Syftet med lagen är att upprätthålla en sund konkurrens. FHL kompletteras samt begränsas 
med en mängd andra lagar, ex. arbets- och yttrandefrihetsrättsliga lagar. För att kunna förstå 
helheten kring FHL måste hänsyn även tas till dessa lagar. 
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1. Inledning 
 
Människorna har sedan tidens begynnelse försökt att blicka framåt mot ett alltmer sofistikerat 
samhälle. Vi har genom åren utvecklat ett samhälle med kultiverat näringsliv där vikten av 
rivalisering mellan näringsidkarna har ökat i hög grad. Rivalisering inom näringslivet är en 
förutsättning för att en stabil och god konkurrens skall växa fram. Vidare är det av stor vikt 
för näringsidkarens konkurrensförmåga att ha möjlighet att bevara sina företagshemligheter, 
följaktligen uppkom en diskussion kring lagstiftning om yrkeshemligheter, vilket resulterade i 
1919 års lag om illojal konkurrens.  
  
Viljan av att kunna skydda sina företagshemligheter är inte någon ny företeelse inom 
affärslivet. I takt med det alltmer moderniserade samhälle där information är många gånger 
lättillgänglig, har kravet på ett fullgott skydd mot angrepp på företagshemligheter varit av stor 
betydelse.  Det var först under början av 1990 talet som lag om skydd för företagshemligheter 
kom till stånd i syfte att möjliggöra för näringsidkarna att faktiskt kunna skydda sina 
företagshemligheter. 
 

1.1 Syfte/Avgränsning 
 
Syftet med detta arbete är att utreda hur Lagen om skydd för företagshemligheter är 
uppbyggd, vad som menas med definitionen av en företagshemlighet, i vilken mån det är 
möjligt att skydda företagshemligheter samt hur långt lagen tillåter/skyddar 
företagshemligheter.  
 
Eftersom lagens skadeståndsregler skyddar företagshemligheter främst under anställningens 
bestånd, skall vi vidare behandla lagens förhållande till arbetsrätten. Detta i syfte att utreda på 
vilket sätt företagshemligheter kan skyddas samt när ansvar träder in även efter anställningens 
upphörande, därför kommer begrepp som konkurrensklausuler och sekretessklausuler att 
beröras.  
 
Vi har valt att avgränsa oss genom att lägga fokus kring skadeståndsregleringen i Lag om 
skydd för företagshemligheter som reglerar vilka gärningar föreskrivs med straff- eller 
skadeståndsansvar som påföljd samt ersättningsmöjligheter vid röjande eller utnyttjande av 
företagshemligheter.  
 
 

1.2 Metod/Material 
 
Vårt arbete kommer att baseras på juridisk litteratur. Vi kommer att använda oss främst av 
offentliga tryck såsom propositioner, förarbeten (SOU), lagutskottets uttalanden, rättspraxis, 
doktrin samt den svenska författningssamlingen. För att kunna utreda lagen om skydd för 
företagshemligheters paragrafer kommer vi först och främst att vända oss till propositionen, 
lagutskottets uttalande samt därefter använda oss av doktrin. Rättspraxis kommer att 
behandlas för att belysa och klargöra tillämpningen av vissa lagparagrafer. På det sättet 
hoppas vi kunna utföra en så pass bra granskning som möjligt om gällande rätt inom området 
för skydd för företagshemligheter. 

 7



2. Historik 
 

2.1 Före FHL:s tillkomst 
 
Lag om skydd för företagshemligheter (FHL) är till sin natur någorlunda ung lagstiftning, 
vilken tillkom år 1990. Själva lagstiftningsproceduren kring ämnet uppstod redan i slutet av 
1800 talet. Lagstiftningen är influerad av den tyska rätten som 1896 stiftade en lag som fick 
benämningen ”Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)”. Lagens syfte var att 
förbjuda friheten att använda vilseledande reklam samt att prisge andras företagshemligheter. 
Med anledning av det tyska framskridandet tillsattes i Sverige år 1908 en kommitté 
(Patentlagskommittén), vars uppdrag var att utreda på vilket sätt förekomsten av illojal 
konkurrens kunde motarbetas genom olika lagstiftningsåtgärder. Kommittén föreslog vidare 
regler som skulle förebygga obehörigt nyttjande av yrkeshemligheter. Kommitténs förslag 
blev bakgrunden till den senare tillkomna lagen (1919:446) med vissa bestämmelser mot 
illojal konkurrens (IKL), dock blev lagen inte lika genomgripande som det ursprungliga 
förslaget. Anledningen till att mycket av innehållet togs bort i det ursprungliga förslaget som 
Patentlagskommittén lade fram, var att reglerna stred mot den dåvarande 
tryckfrihetsförordningen (TF).  
 
Genom tillkomsten av IKL infördes för första gången i det svenska rättsystemet regler som 
skulle skydda yrkeshemligheter. 1919 års lagstiftning om IKL var blott en uppgörelse mellan 
olika aktörer inom affärslivet jämte rättsväsendet som resulterade i en bråkdel av det som 
tidigare rekommenderades av Patentlagskommittén. Eftersom näringslivsorganisationerna inte 
ansåg IKL vara tillräckligt omfattande, framlade organisationerna ett önskemål om en mer 
expanderad lagstiftning mot otillbörlig konkurrens, vilket resulterade i 1931 års lag med vissa 
bestämmelser om illojal konkurrens. 1931 års lagstiftning innehöll dock inga förändringar 
kring regler om yrkeshemligheter, vilket ledde till att lagen ej blev så betydelsefull.  
 
Med tiden ansågs det av samhället vara av betydelse att reformera lagstiftningen kring 
otillbörlig konkurrens, vilket mynnade ut i betänkandet (SOU 1966:71) om otillbörlig 
konkurrens. Under behandlingen av betänkandet bedömdes huruvida skydd om 
företagshemligheter var tillräckligt gott samt om det behövdes en ny lagstiftning inom 
området. Delar av 1966 års förslag resulterade i 1970 års lagstiftning om otillbörlig 
marknadsföring, dock tillkom det ingen ny lagstiftning om skyddet för affärshemligheter.  
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2.1.1 Bakgrund till Lag om skydd för företagshemligheter 
 
År 1979 utsågs professor Carl Martin Roos som ensam utredare med uppdrag att framlägga 
förslag som skulle verka för reformering av reglerna om skydd för företagshemligheter. 
Sakkunniga från näringslivet och arbetsmarknadens organisationer slöt sig till utredningen för 
att bidra med hjälp. Utredningen utmynnade i betänkandet Företagshemligheter (SOU 
1983:52). Som huvudmotivering till kravet på en ny lagstiftning lyfte utredaren fram särskilt 
två skäl, för det första ansågs gällande regler ur IKL vara föråldrade, för det andra saknades 
lämpliga föreskrifter som behandlade företagsspioneri. De gällande reglerna hade sitt 
ursprung i 1919 års lagstiftning som överfördes till IKL, vars bestämmelser ej skyddade alla 
områden. Vidare anfördes det att språket var i så hög grad ålderdomligt att det ej passade in i 
den moderna lagtexten.  
 
Våren 1980 utarbetades en enkätundersökning som omfattade ca 1500 företag. Av 
undersökningen framgick det klart att IKL:s bestämmelser inom näringslivet användes väldigt 
sällan i syfte för att lösa konflikter om företagshemligheter. Anledningen till att IKL användes 
i en mycket liten utsträckning ansågs vara att reglerna var ålderstigna samt svårtillämpade. 
Enligt utredningen var det därför av stor vikt att en ny lagstiftning skulle tillämpas som skulle 
skydda företagshemligheter, samt snabbt och effektivt vidta åtgärder mot dem som begagnar 
sig av hemligheterna på ett olovligt sätt. Vidare ansågs det att lagstiftningen bör utöva en viss 
verkan på konkurrensförhållanden inom svenskt näringsliv, vilket skall resultera i en 
produktiv och fungerande konkurrens inom marknadsekonomin.  
 
Enligt utredaren var avsikten med lagstiftningen inte att skyddet skulle vara heltäckande, 
istället skulle hänsyn fortfarande tas till huvudprincipen om fri konkurrens och fri tillgång till 
kunskap jämte information. Dock innebar inte detta att det skulle vara helt tillåtet för företag 
att dra nytta av andras företagshemligheter, i syfte att gynna sig själv. Utredningen anförde att 
en ny lagstiftning inom området skulle gynna den internationella handeln, vars skyddsnivå 
skulle bidra till att svenska företag drar till sig utländskt kunnande. Sammanfattningsvis skall 
lagstiftningen om skydd för företagshemligheter skydda de värden som företagshemligheterna 
representerar. Detta skall uppnås genom att ålägga skadeståndsskyldighet och straff för den 
som angriper en företagshemlighet.  
 
Betänkandet av utredningen om skydd för företagshemligheter ledde till proposition 
1987/88:155. I riksdagen angreps propositionen, eftersom den ansågs fungera som en 
”munkavlelag”, som inskränkte i de yttrandefrihetsrättsliga reglerna. Lagförslaget 
behandlades i lagutskottet, där en promemoria (PM) (betänkande 1988/89:LU30) med 
utgångspunkt i propositionen utarbetades som skickades vidare till lagrådet för granskning, 
vilket i sin tur kom med en del förslag till förändringar. Väl under riksdagsbehandlingen 
utreddes lagförslaget utifrån de brister som påpekades bl.a. av lagrådet. Riksdagen tog upp 
frågan om tillämpning av 2:12 3 st. RF, vilket innebär att i fall ett lagförslag inskränker en 
grundlagsskyddad frihet bör förslaget vilande förklaras. Konstitutionsutskottet (KU) 
samtyckte med riksdagens förslag om tillämpningen av 2:12 3 st. RF, därför återförvisades 
lagförslaget till lagutskottet för att vila i minst 12 månader.  
 
1 maj 1990 återkom lagutskottet med ett nytt lagförslag (1989/90:LU37) som i princip var av 
samma innehåll som det första förslaget. Lagutskottet påpekade först och främst att det ur 
samhällets perspektiv var av stor vikt att det skall råda en fungerande och effektiv konkurrens 
inom näringslivet. För att uppnå detta ansåg lagutskottet följande: ”För sin 
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konkurrensförmåga är företagen beroende inte bara av ensamrätt till produkter och 
produktionsmetoder utan också av skydd mot att det samlade kunnandet inom företaget om 
branschförhållanden och affärsförbindelser, produktion, marknadsföring, administration mm. 
utnyttjas av andra på ett otillbörligt sätt. Den immateriella rättsliga lagstiftningen omfattar i 
allmänhet inte detta kunnande.” Lagutskottet fastställde att skyddet för företagshemligheter 
icke skulle vara så pass omfattande att den fria opinionsbildningen sattes ur spel.  
 
Företagshemligheter angrips ofta i det fördolda där en näringsidkare vinner fördelar gällande 
konkurrensförmåga på bekostnad av någon annan. Även utländska intressen kan vara 
inblandade bakom angrepp av företagshemligheter. Sådana angrepp på företagshemligheter 
torde enligt lagutskottet vara av väsentligt intresse, vilket kräver skydd. Däremot skall lagen 
ej omfatta sådana företagshemligheter som inte har något särskilt skyddsvärde från vare sig 
industrins eller samhällets perspektiv. Ovanstående argument användes som försvar mot 
kritiken om att ett genomförande av lagförslaget skulle resultera i att varje uppgift i en 
näringsidkares verksamhet skulle skyddas som en företagshemlighet, samt att brottsliga och 
klandervärda gärningar inom näringslivet skulle vara svåra att avslöja. Lagutskottet betonade 
att förslaget i propositionen ej skulle leda till begränsning av rättigheterna i TF. En 
inskränkning i TF får ej förekomma såvida inte TF tillåter det (undantag). Ifall FHL skulle 
leda till att medborgarnas garanterade fri- och rättigheter i TF begränsas, blir istället TF 
tillämplig och skyddet för företagshemligheterna blir utan verkan. Lagutskottet hänvisade till 
såväl lagrådet som KU, vilka i sina yttranden påpekade att lagförslagets genomförande inte 
skulle komma att kollidera med yttrandefrihetsrättsliga regler. Avslutningsvis yttrade sig 
lagutskottet kring två betydelsefulla syften med FHL, dels att privatanställda skall kunna yttra 
sig samt offentliggöra brott och andra olägenheter som råder inom ett företag, dels att det 
torde vara av vikt att värna om företag som önskar skydda sig mot att konkurrenter samt andra 
obehöriga röjer eller utnyttjar företagshemligheter. Lagförslaget antogs i riksdagen, 1 juli 
1990 trädde FHL i kraft.  
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3. Lag om skydd för företagshemligheter – FHL (§) 
 

3.1 Inledande bestämmelser – definition  
FHL består av 14 §§, vilka är indelade i 5 grupper dvs. inledande bestämmelser med 
definitioner (1-2§§), straff (3-4 §§), skadestånd (5-10 §§), vitesförbud (11-13 §§) och inlösen 
(14 §). I propositionens specialmotivering om 1 § FHL definieras företagshemligheter som 
”sådan information om affärs- eller driftförhållanden i en näringsidkares rörelse som 
näringsidkaren håller hemlig och vars röjande är ägnat att medföra skada för honom.” 1 § 
FHL innehåller tre rekvisit som tillsammans ger en definition på begreppet företagshemlighet, 
samt anger under vilka förutsättningar en företagshemlighet föreligger: 
 
1. det skall gälla information om affärs eller driftförhållanden i en näringsidkares rörelse 
2. informationen skall hållas hemlig av näringsidkaren, 
3. ett röjande av informationen skall vara ägnat att medföra skada för näringsidkaren.  
 
Begreppet information i det första uppställda rekvisitet i 1 § FHL hänvisar till samma 
innebörd som i det vardagliga språket, dvs. uppgifter, kunskaper samt vetande i allmänhet. 
Informationen kan t.ex. förekomma i skriftlig format, en teknisk förebild, rena 
minneskunskaper eller vetande hos en enskild person. Informationen skall vidare ha 
anknytning till en näringsidkares verksamhet/företag. Med en näringsidkare åsyftas varje 
såväl fysisk som juridisk person som bedriver verksamhet av ekonomisk art, oberoende om 
verksamheten är vinstbringande eller ej. Det förekommer skillnad på informationen beroende 
på om informationen är av teknisk eller kommersiell karaktär. Med information avses vidare 
affärsföreteelser av mer allmänt slag t.ex. prissättningskalkyler, marknadsplanering, 
marknadsundersökningar samt förslag på reklamkampanjer. Vidare omfattas som information 
själva produktionen, utvecklingsarbetet, forskning, prov o.d. Det dras en gräns mellan 
information som förekommer i en näringsidkares rörelse samt information som betecknas som 
personlig kompetens, erfarenhet och vetande hos en arbetstagare i en näringsverksamhet.  
 
Av andra rekvisitet i 1 § FHL framgår att information klassas som företagshemlighet såvida 
näringsidkaren bevarar informationen hemlig. Med hemlighållande av information åsyftas att 
endast arbetstagare inom företaget får ha tillgång till information för att kunna utföra sina 
arbetsuppgifter. Hemlighållande av information har en relativ innebörd, vilket innebär att 
vetskapen om hemlig information kan finnas hos flera, dock innebär det inte att informationen 
skall vara åtkomlig för envar. I fall näringsidkaren är tvungen att dela med sig av sina 
företagshemligheter t.ex. med en konsult, bevarar informationen sin status som 
företagshemlighet, dvs. en spridning utanför företaget skall ej innebära att det sker på 
okontrollerat vis.  Näringsidkaren bör informera sina arbetstagare att en viss information som 
utgör en företagshemlighet inte får spridas utanför en okänd krets. Näringsidkaren kan uppnå 
detta genom att använda sig av åtgärder såsom säkerhetsinstruktioner, hemligstämpling, 
inlåsning av dokument, säkerhetskoder, tillträdelsebegränsningar och besöksförbud. 
Frånvaron av en säkerhetsåtgärd innebär ej att FHL inte täcker informationen, däremot kan 
det resultera i att okunskap om en informations hemlighållande hos de anställda inte leder till 
någon påföljd vid utnyttjande eller röjande av företagshemligheten. I regel har en arbetsgivare 
rätt till resultatet av arbetstagarnas prestationer, även om arbetsgivaren saknar vetskap om 
informationens innehåll och existens. Propositionen anger att även i detta fall bör sådan 
information täckas av lagen. Vidare klassas arbetstagarens prestation ej som en 
företagshemlighet om prestationen utgör en patenterbar uppfinning, vars rätt ligger då endast 
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hos arbetstagaren.   
 
I det tredje och sista rekvisitet i 1 § FHL fastställs att en information skall kategoriseras som 
företagshemlighet, om informationen är av ett värde vars röjande kan leda till skada för 
näringsidkaren/arbetsgivaren. I rekvisitet framgår att informationen skall vara ”ägnat att 
medföra skada”, dvs. att en uppkommen skada är ej nödvändig, istället räcker det med 
röjandet av en hemlighet som är av sådan karaktär att det medför skada för näringsidkaren. 
 
Begreppet företagshemlighet har belysts i NJA 2001 s. 362. Fallet handlade om bolaget 
VIKAB som arbetade med tillverkning samt försäljning av vissa produkter. Som hjälpmedel 
använde bolaget sig utav en kunddatabas i vilken uppgifter om kunder och tilltänkta kunder 
samlades. Andreas som var anställd hos bolaget hade till uppgift att värva kunder och därför 
hade han tillgång till kunddatabasen. Andreas kopierade samt tog med sig kunddatabasen utan 
tillstånd. Bolaget gjorde gällande att Andreas olovligt hade kommit över informationen som 
för bolaget var av väsentligt värde samt att hemlighetens röjande skulle medföra skada för 
bolaget. Enligt bolaget hade Andreas kännedom, genom tystnadspliktsavtalet, om att 
kunddatabasen innehöll hemlig information. Hovrätten (HovR) konstaterade att 
kunddatabasen som Andreas hade anskaffat sig utgjorde företagshemlighet enligt 1 § FHL. 
Detta med anledning av att informationen var av hemlig karaktär, arbetsgivaren hade 
dessutom genom tystnadspliktsavtalet klargjort att så var fallet. Vidare var Andreas medveten 
om att röjandet av kunddatabasens information kunde medföra skada för bolaget. Högsta 
domstolen (HD) fann liksom HovR att kunddatabasens information utgjorde 
företagshemligheter enligt 1 § FHL. Rättsfallet behandlar vidare tillämpningen av 3 § FHL 
vid olovlig tillgång och företagsspioneri, vilket inte har behandlats här utan kommer att 
refereras i samband med behandlingen av 3 § FHL (se avsnitt 3.2). Det intressanta med fallet 
från vår synpunkt är hur domstolen har gått tillväga för att tillämpa 1 § FHL genom att nämna 
de tre rekvisit som skall vara uppfyllda för att en företagshemlighet skall föreligga. 
 
Enligt 2 § FHL gäller lagen endast obehöriga angrepp på företagshemligheter. Som 
företagshemlighet räknas inte om en anställd avslöjar ett olovligt förhållande inför en 
myndighet eller annan behörigt organ. Med olovligt förhållande åsyftas att företagen bryter 
mot skatte- eller miljölagstiftningen eller konkurrenslagen. Begreppet obehörigt angrepp har 
fått karaktär av en generalklausul, vilken tillåter domstolarna att i enskilda fall väga skyddet 
för företagshemligheter mot andra intressen. I lagrådets granskning av lagförslaget föreslås att 
lagregeln i 2 § 2 st. FHL får ej gälla alla slags brott, utan ansvaret bör endast sträcka sig till 
”sådana allvarliga missförhållanden” i näringsidkarens verksamhet på vilka fängelse kan följa. 
Lagrådets förslag bedömdes i lagutskottet, där utskottet samtyckte till lagrådets förslag.   
Dock underströk lagutskottet att med allvarligt missförhållande skall syftas på ”så 
kvalificerade överträdelser av gällande normer och föreskrifter att missförhållandet kan 
objektivt sett betecknas som allvarligt”. Detta innebär enligt lagutskottet att inte vilka 
missförhållande som helst får avslöjas.   
 

3.2 Straff 
 
I 3 § FHL framgår att den som med uppsåt olovligen bereder sig tillgång till 
företagshemlighet skall dömas för företagsspioneri till böter eller fängelse i högst två år, om 
brottet är grovt till fängelse i högst sex år. Enligt 3 § 2 st. FHL skall brottet inte dömas enligt 
1 st. ifall gärningen täcks av Brottsbalken (BrB). Brottet företagsspioneri begås av såväl 
anställda till företag som av utomstående. Vid förutsättningar för ansvar uppställs det tre 
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objektiva samt ett subjektivt rekvisit.  
 
1. någon bereder sig tillgång till hemlig information (objektivt) 
2. handlandet sker olovligen (objektivt) 
3. informationen utgör en företagshemlighet (objektivt) 
4. handlandet sker med uppsåt (subjektivt)  
 
I propositionen framgår det att ett brott om företagsspioneri är fullbordat redan vid den 
primära skaderisken, dvs. att någon har berett sig tillgång till hemlig information. 
Gärningsmannen behöver ej ha röjt eller utnyttjat hemligheten. För att ansvar skall åläggas för 
brott mot företagshemlighet skall gärningen ha skett med olovlig beredning. Anledningen till 
att olovlig beredning av hemlig information har kriminaliserats är att det skall vara lättare för 
näringsidkaren, som har drabbats av företagsspioneri, att på ett tidigt stadium vidta åtgärder.  
 
Företagsspioneri kan begås mot en näringsidkare genom att t.ex. någon olovligt kommer över 
ett dokument som innehåller en företagshemlighet, för att sedan kopiera dokumentet eller på 
annat sätt komma åt den hemliga informationen. Detta innebär att det inte har någon betydelse 
på vilket sätt tillskaffandet av en företagshemlighet har inträffat. Det avgörande i detta fall blir 
att gärningsmannen har berett sig kännedom om den hemliga informationen på ett olovligt 
sätt. När en anställd begår företagsspioneri får begreppet olovlig en central betydelse, vid 
tillämpning av lagen. Tillämpningen sker med hänsyn till den anställdes ställning inom 
företaget. Som företagsspioneri räknas inte när en anställd ”lovligt” tillskaffar sig hemlig 
information i syfte att fullgöra sitt uppdrag, eftersom informationen faller inom ramen för 
dennes arbetsuppgifter. Däremot blir det tal om olovligt företagsspioneri när den anställde 
bereder hemlig information som inte har någon anknytning till dennes arbetsuppgifter.  
 
Att någon olovligt bereder sig tillgång till företagshemligheter, skall tolkas som att 
gärningsmannen har utfört handlingen med uppsåt (subjektivt rekvisit) för att tillfoga sig 
hemlig information. Gärningsmannen skall ha vetskap dvs. vara i ond tro, om att det rör sig 
om hemlig information. Rekvisitet uppsåt skall tolkas relativt, eftersom något direkt uppsåt 
inte är påfordrat, det räcker med indirekt eller eventuellt uppsåt. Dock skall det subjektiva 
rekvisitet dvs. uppsåt vara uppfylld vid alla objektiva moment. Skulle någon ”råka” komma 
över företagshemligheter av en tillfällig händelse, undgår denne straffpåföljder.  
 
För brottet företagsspioneri åläggs gärningsmannen en straffpåföljd, normalt böter eller 
fängelse i två år, om brottet är grovt skall gärningsmannen dömas till 6 års fängelse. Vad som 
skall anses som grovt brott bedöms vid varje enskilt fall med utgångspunkt i tillvägagångssätt 
samt värde av hemligheten som beivras. Vidare kan straffpåföljder i BrB aktualiseras om 
gärningen är belagd med strängare straff enligt BrB ex. grovt spioneri med straffmaximum 
om livstids fängelse enligt 19 kap. 6 § BrB. Dock är det få situationer som beläggs med 
strängare straff än sex års fängelse.  Enligt 3 § 3 st. FHL skall ansvar för försök eller 
förberedelse till företagsspioneri dömas enligt 23 kap BrB  
 
För att närmare kunna förstå innebörden av begrepp såsom företagsspioneri, lovligt och 
olovligt förfarande är det av vikt att belysa Ericsson-målet. Målet handlade om tre 
arbetstagare inom företaget Ericsson. En av arbetstagarna, Afshin hade uppsagts pga. 
arbetsbrist, de andra två, Alireza och Mansour var fortfarande anställda vid företaget.  Afshin 
sålde information från Ericsson, som denne tillhandahöll från Mansour och Alireza till en rysk 
underrättelseagent, för vilket åklagaren väckte talan mot Afshin, Mansour och Alireza. 
Tingsrätten (TR) och Svea HovR dömde Afshin till åtta års fängelse för grovt spioneri enligt 
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BrB:s 19 kap, eftersom denne obehörigen hade förfogat över den aktuella informationen som 
dessutom utgjorde en betydande information för rikets säkerhet. Vidare ansåg TR att Afshin 
hade agerat med direkt uppsåt genom att utlämna informationen till främmande makt. Svea 
HovR dömde Mansour till fängelse för grovt företagsspioneri med anledning av att 
hemligheten som Mansour hade anskaffat inte hade något anknytning till dennes 
arbetsuppgifter. Av detta skäl skulle beredningen av informationen anses ha skett på olovligt 
sätt, vilket enligt 3 § FHL bedöms som straffbart företagsspioneri. Alireza undgick straff i 
Svea HovR med anledning av att Alirezas förvärvande av informationen ingick inom ramen 
av hans arbetsuppgifter, därför ansågs hans handlande ha skett på lovligt sätt. (Andreas-målet 
skall tillkomma) 
 
Enligt 4 § FHL skall den som anskaffar sig en företagshemlighet med vetskap om att någon 
annan före har tillhandahållit hemligheten genom företagsspioneri, skall dömas för olovlig 
befattning med företagshemligheter till böter eller två års fängelse, om brottet är grovt till 
fängelse i högst fyra år.  Med uttrycket anskaffa syftas på all sorts förvärv av information ex. 
det görs ingen skillnad om personen har anskaffat hemligheten genom att betalat för tjänsten 
eller har tillhandahållit informationen via en väntjänst. För att ansvar skall träda in erfordras 
att den som anskaffar hemligheten från någon annan skall också vid anskaffandet veta att 
informationen har anskaffats genom företagsspioneri. Vidare fordras det för straffbarhet att 
gärningsmannen har befattat sig med företagshemligheter i direkt avsikt att obehörigt utnyttja 
eller röja företagshemligheten. Senare vetskap om företagsspioneri medför inga 
straffpåföljder. Vidare spelar det ingen roll om hemligheten har passerat flera mellanhänder. 
Dock är det av stor betydelse om någon av dessa mellanhänder inte haft vetskap om att det har 
förelegat företagsspioneri, därmed är godtrosförvärv accepterat.  Det bör påpekas att om 
någon befattar sig med företagshemligheter i syfte att publicera hemlig information om 
förekomsten av brott inom företag, skall med hänsyn till ett fritt informationsflöde i samhället 
samt opinionsfriheten undgå straff i enlighet med 4 § FHL.  
 

3.3 Skadestånd 
 
Flera olika regler kommer till förfogande vid angrepp på företagshemligheter som kan leda till 
skadestånd. Först och främst används reglerna i FHL, skadeståndslagen (SkL), lag om 
medbestämmande i arbetslivet (MBL) samt allmänna regler för skadestånd i 
inomobligatoriska förhållanden, dvs. när det finns bindande kontrakt mellan parter. FHL:s 
regler gällande skadestånd anses vara så pass fullständiga att SkL används endast som 
komplement till FHL, därför tillämpas SkL:s regler enbart vid ett fåtal situationer. Även 
allmänna skadeståndsrättsliga principer fungerar som komplement till FHL, dock tillämpas de 
sällan. Däremot ter sig förhållanden annorlunda beträffande skadeståndsregler enligt MBL, 
eftersom dessa regler utgör en speciallag i förhållande till FHL samt har företräde framför 
FHL vid avtalsbrott från arbetstagarens sida mot bestämmelserna om tystnadsplikt i 
kollektivavtalet.  
 
Skadestånd kan förekomma i olika situationer ex. då någon har begått ett brott såsom 
företagsspioneri eller olovlig befattning med företagshemlighet. Skadeståndstalan kan även 
väckas när det föreligger anställnings- eller affärsmässigt förhållande mellan parterna där en 
företagshemlighet röjs eller utnyttjas samt vid övriga fall av utnyttjande eller röjande av 
företagshemlighet. För skadeståndsanspråket föreligger en preskriptionstid på fem år bakåt i 
tiden enligt 10 § FHL, dvs. preskriptionstiden räknas fem år bakåt från den tid då 
skadeståndstalan väcks, inte framåt från tiden för det skadevållande förfarandet. 10 § FHL om 
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preskriptionstiden är en dispositiv regel, vilket innebär att regeln kan avtalas bort. FHL är 
tillämplig i såväl privat som offentlig sektor. Mer om FHL:s skadeståndsreglers räckvidd 
behandlas under avsnitt 3.3.1 och 3.3.2. 
 

3.3.1 Skadeståndsansvar enligt 5-8 §§ FHL 
 
5 § FHL lyder på följande sätt:  
 
”Den som gör sig skyldig till brott enligt 3 eller 4 § skall ersätta den skada som uppkommer 
genom brottet eller genom att företagshemligheten obehörigen utnyttjas eller röjs.”  
 
Skadeståndsansvar enligt 3 eller 4 § FHL förutsätter själva kunskapsinskaffandet, men den 
betydelsefulla skadan brukar oftast uppkomma först vid utnyttjandet eller röjandet av 
företagshemligheter. Det är av betydelse att utnyttjandet eller röjandet skall ske obehörigt. 
Med begreppet utnyttjande syftas på att gärningsmannen nyttjar hemligheten i sin egen 
verksamhet, men det behöver inte nödvändigtvis innebära att det skall handla om en 
verksamhet som går med vinst. När gärningsmannen yppar om företagshemligheten för någon 
annan talas det om röjande av hemligheten. Några bestämmelser om huruvida röjandet sker 
mot vederlag eller ej finns inte. Om gärningsmannen utnyttjar eller röjer hemligheten för eget 
bruk eller om röjandet eller utnyttjandet av hemligheten sker av en mottagare, åläggs ansvaret 
på både parter enligt regeln i 6:3 SkL om solidariskt ansvar för flera skadevållare, emedan 
reglerar FHL ej solidariskt ansvar. Är mottagaren däremot i god tro, blir gärningsmannen 
ensam ansvarig.  Skadeståndsersättning utgår enligt 5 § FHL dels för sakskador, dels för rena 
förmögenhetsskador  
 
Enligt 6 § FHL skall ”den som uppsåtligen eller av oaktsamhet utnyttjar eller röjer en 
företagshemlighet hos en näringsidkare som han i förtroende har fått del av i samband med en 
affärsförbindelse med denne skall ersätta den skada som uppkommer genom hans förfarande.”  
 
6 § FHL reglerar kommersiella förhållanden, vilket innebär att den som avslöjar en 
företagshemlighet skall antingen vara en näringsidkare eller en anställd hos en näringsidkare. 
Det är oftast vid affärsrelationer emellan näringsidkare som hemlig information transfereras. 6 
§ FHL skiljer sig från 5 § FLH i det avseende att 6 § FHL reglerar skadeståndsansvar vid 
avtalsbrott som ej baserats på straffbara gärningar samt att den skyldige har haft lovlig 
tillgång till företagshemligheter. Däremot förutsätter skadeståndsansvaret enligt 5 § FHL att 
det föreligger brottsliga förfaranden enligt 3 - 4 §§ FHL.  
 
Regler om skadeståndsansvar enligt 6 § FHL behandlar avtalsbrott mot tystnadsplikt i 
affärsförbindelser, däremot föreligger det ej någon legal tystnadsplikt enligt regeln. Via en 
affärsförbindelse medföljer ett uttryckligen eller underförstått avtal om att avtalsparter får ej 
utnyttja eller röja företagshemligheter på annat sätt än vad parterna har avtalat om. Vid 
avtalsbrott, åläggs grund för skadestånd enligt regeln. Det kan förekomma olika typer av 
affärsförhållanden, t.ex. ett företag som anställer en konsult eller en uppdragstagare från ett 
annat företag m.m. Vidare skall det handla om att avtalsparter har fått den hemliga 
informationen i förtroende, vilket innebär att avtalsparten inser eller bör inse att denne inte får 
obehörigen utnyttja eller röja hemligheten. Parterna kan även ingå ett avtal om det 
föregående, vilket vid framtida tvist mellan parter underlättar bevisbördan hos 
informationslämnaren, eftersom bevisbördan inte ligger på mottagaren. Såvida det inte har 
klargjorts för mottagaren i affärsförbindelsen att informationen denne har tillhandahållit är av 
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hemlig karaktär, vilket skall hållas hemligt kan informationen varken ses som lämnad i 
förtroende eller ha uppfyllt hemlighetskriteriet. Bundenheten av tystnadsplikten består så 
länge företagshemligheten är av sådan betydelse att dess röjande eller utnyttjande leder till 
skada för näringsidkaren. Begreppet affärsförbindelse har samma betydelse likväl inom 
privat- som offentlig sektor, emellertid skiljer sig begreppet företagshemlighet beroende inom 
vilken sektor det talas om, sålunda leder detta till att 6 § FHL:s tillämpningsområde påverkas. 
Inom den offentliga sektorn skiljer sig utformningen av skyddet för företagshemligheter 
jämfört med den privata sektorn. De anställdas tystnadsplikt inom den offentliga sektorn 
regleras inte i första hand genom avtal, istället regleras tystnadsplikten av sekretesslagens 
(SekrL) bestämmelser. En anställd som inom den offentliga sektorn mottar information i 
affärsförbindelse skall ha goda kunskaper om SekrL samt dess relation till FHL. Skulle en 
sekretessbelagd uppgift röjas är den som röjer uppgiften i ond tro enligt SekrL. Vid avtalsbrott 
mot tystnadsplikten blir näringsidkaren inom den privata sektorn skadeståndsskyldig enligt 
allmänna avtalsprinciper och FHL.  
 
6 § FHL har bl.a. tillämpats i Applemålet (NJA 1998 s. 633) där Jan efter sin anställning hos 
Sveriges Lärarförbund startade ett bolag, JAHAB, vars verksamhet skulle medverka till ökad 
användning av datorer inom svenska skolor.  Bolaget JAHAB diskuterade om ett samarbete 
mellan Lärarförbundet och Apple Computer AB ("Apple") för att tillsammans verka för en 
affärsplan, vilken skulle bidra till ökad användning av datorer i skolundervisningen. Under 
förhandlingarna kring den gemensamma bolagsbildningen lämnade JAHAB ut sin affärsplan 
till Apple och Lärarförbundet. Inte länge efter det bildade Lärarförbundet bolaget, dock utan 
JAHAB:s delaktighet. Apple kom att enligt affärsplanen medverka i det nybildade bolagets 
verksamhet. JAHAB väckte talan mot Lärarförbundet och Apple samt yrkade JAHAB 
skadestånd för obehörigt utnyttjande av JAHAB:s företagshemligheter. HD fann att JAHAB:s 
affärsplan utgjorde företagshemlighet enligt 1 § FHL, eftersom detta meddelades mellan 
parterna vid diskussionen, Lärarförbundet och Apple borde ha insett att så var fallet. Att 
informationen delades med de andra innebar inte att informationen inte behöll sin status som 
hemlig.  HD ansåg att Lärarförbundet uppsåtligen hade utnyttjat affärsplanen, av den orsaken 
att förbundet hade fått ta del av planen i förtroende och därefter begagnat sig av väsentliga 
delar av denna utan JAHAB:s deltagande. Med hänsyn till detta konstaterade HD att 6 § FHL 
kunde tillämpas, dvs. skadeståndsskyldighet förelåg. HD fastställde att det ej fanns fog att 
ansvarsbelägga Apples handlande gällande utnyttjande av företagshemligheter.  
 
7 § FHL reglerar förhållanden mellan arbetstagare och arbetsgivare. Regeln lyder på följande 
sätt:  
 
”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.”  
 
I likhet med 6 § FHL ålägger 7 § FHL skadeståndsansvar vid avtalsbrott, det handlar inte om 
straffbar gärning eftersom tillgången till företagshemligheten är lovlig. Däremot skiljer sig 7 § 
FHL i det avseende att tystnadsplikten kvarstår efter anställningens upphörande endast om 
synnerliga skäl föreligger (7 § 2 st.  FHL), medan i 6 § FHL består tystnadsplikten så länge 
företagshemligheten kvarstår. Enligt 7 § 1 st. FHL förutsätter regeln ingen legal tystnadsplikt, 
istället baseras 1 st. på att det redan förekommer tystnadsplikt som regleras av annan lag t.ex. 
SekrL. Föreskriften reglerar arbetsrelationer såväl inom den offentliga som inom den privata 
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sektorn. Däremot vad det avser tystnadsplikt ter sig reglerna olika för privatanställda och 
offentliganställda. Regeln är dispositiv, vilket innebär att arbetsgivare och arbetstagare kan 
avtala om en tystnadsplikt för arbetstagaren, som sträcker sig längre än ansvaret enligt denna 
regel. Inom offentlig sektorn bestäms tystnadsplikten av lag, i första hand SekrL som 
bestämmer vilka som innefattas av tystnadsplikten samt vilka ansvar som fordras. 
Förekommer det ett kollektivavtal som reglerar bestämmelser om företagshemligheter och 
arbetstagarens ansvar för sådana, blir skadeståndsbestämmelserna i MBL tillämpliga vid brott 
mot kollektivavtalet.  
 
För att skadestånd skall utgå måste flera rekvisit vara uppfyllda. För det första skall 
informationen utgöra företagshemligheter som arbetstagaren har tillhandahållit i sin 
anställning. För det andra förutsätter ansvar enligt FHL att missbruk av företagshemligheter 
har medverkat till skada, vilket i princip alltid föreligger vid missbruk.  
 
Företagshemligheten som arbetstagaren har fått ta del av skall komma till användning i 
dennes arbetsuppgifter, dvs. hemligheten skall ha direkt kausalitet med arbetstagarens 
arbetsuppgifter samt att arbetstagarens anställning skall omfattas av lojalitetsplikten. Skulle 
däremot en arbetstagare få ta del av en företagshemlighet som ej rör dennes tjänst och som 
denne inte behöver för att slutföra sina uppgifter, inkluderas inte hemligheten av 
lojalitetsplikten. En arbetstagare som i sin anställning erhåller en hemlighet behöver ej ha 
erhållit informationen i uttryckligt förtroende av en arbetsgivare. Skulle en arbetstagare få 
kännedom om en företagshemlighet av en annan arbetstagare, får denne ej röja eller nyttja 
hemligheten, eftersom den anställde anses ha fått del av uppgiften i sin anställning. En 
arbetstagare kan också via säkerhetsföreskrifter ha fått vetskap om att en viss information 
skall hemlighållas, i detta fall anses arbetstagaren ha insikt om att informationen ej får röjas 
eller utnyttjas.  
 
Vid avslöjande av hemlig information, trots arbetstagarens insikt om dess karaktär anses 
arbetstagaren vara i ond tro, därmed blir denne skadeståndsskyldig. Arbetstagarens avtalsbrott 
gällande företagshemlighet skall ha skett av vårdslöshet eller av uppsåtligt handlande, dvs. 
arbetstagaren åläggs ett culpaansvar. Avslöjandet skall vidare ha inslag av obehörigt 
missbruk, ex. när en anställd överlämnar information som innehåller företagshemlighet till 
arbetsgivarens konkurrent.  
 
7 § 2 st. FHL reglerar ansvarsförhållandet emellan arbetstagare och arbetsgivare efter 
anställningens upphörande. 2 st. är ett undantag från 7 § 1 st. FHL som befriar en arbetstagare 
från dennes lojalitetsplikt vid anställningens slut. 7 § 2 st. FHL föreskriver en lagfäst 
tystnadsplikt som föreligger vid synnerliga skäl. Som synnerliga skäl kan åberopas situationer 
såsom när en arbetstagare har tagit anställning endast av orsak att komma åt arbetsgivarens 
företagshemligheter för att sedan föra över hemligheten till en konkurrerande verksamhet. 
Arbetstagaren anses i sådana fall ha missbrukat förtroendet på ett stötande sätt. Härutöver tas 
hänsyn till skadans storlek i syfte att avgöra om synnerliga skäl föreligger. Det anses ej 
föreligga synnerliga skäl ifall utnyttjandet eller röjandet av företagshemligheter är av 
obetydlig beskaffenhet för arbetsgivaren. Vidare tillämpas 7 § 2 st. FHL i de fall arbetstagare 
har åtagit sig tystnadsplikt även efter anställnings upphörande, ex. via konkurrensklausuler (se 
avsnitt 4.3) eller sekretessklausuler (se avsnitt 4.4). 
 
8 § FHL lyder på följande sätt: 
 
”Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet utnyttjar eller röjer en företagshemlighet som, 
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enligt vad han inser eller bör inse, har angripits enligt denna lag skall ersätta den skada som 
uppkommer genom hans förfarande. Detsamma gäller om någon i annat fall uppsåtligen eller 
av oaktsamhet utnyttjar eller röjer en företagshemlighet som, enligt vad han inser eller bör 
inse, har röjts i strid med sekretesslagen (1980:100). 
   Ansvar enligt 20 kap. 3 § brottsbalken skall inte ådömas någon på grund av överträdelse av 
första stycket.”  
 
Paragrafen utmärker sig i två avseenden, för det första innehåller regeln lagfäst tystnadsplikt 
som är tvingande till skillnad från den dispositiva bestämmelsen i 7 § FHL. För det andra 
vänder sig 8 § FHL till envar som har kommit i kontakt med en företagshemlighet, dvs. till 
skillnad från 3-7 §§ FHL som riktar sig till den privata samt offentliga sektorn. Däremot 
kompletterar 8 § FHL de föregående paragraferna, eftersom den ålägger ett skadeståndsansvar 
för den som har fått tillgång till en företagshemlighet via mellanhänder, det räcker att den 
förste av mellanhänderna har angripit hemligheten på ett obehörigt sätt. Detta innebär att 
anskaffandet av företagshemlighet har skett på ett obehörigt sätt som kan anses vara av 
brottslig karaktär, ex. företagsspioneri, olovlig befattning med företagshemlighet, eller att 
enbart skadeståndsgrundat röjande eller utnyttjande av en företagshemlighet i ett affärs- eller 
anställningsförhållande föreligger.  
 
Skadeståndsansvar förutsätter att den som utnyttjar eller röjer en hemlig uppgift skall ha 
begått gärningen med uppsåt eller av oaktsamhet. Den som obehörigen utnyttjar hemligheten 
skall ha kännedom eller bör ha insett att det bakomliggande rättstridiga förfarandet skett på ett 
obehörigt sett, dvs. gärningsmannen har varit i ond tro.  Skadeståndsansvar utesluts inte även 
om någon av mellanhänderna har varit i god tro rörande det ursprungliga obehöriga 
förfarandet. Syftet med detta är att ”upprätthålla en sund och affärsetisk godtagbar 
konkurrens”. Skulle däremot en mellanhand sakna vetskap om att informationen denne 
tillhandahåller är en företagshemlighet, tappar hemligheten sin status som en 
företagshemlighet, även om den ursprungliga angriparen som utförde angreppet enligt 8 § 
FHL var medveten om (ond tro) att det rörde sig om en företagshemlighet. Bevisbördan vilar 
hos den som yrkar på skadeståndsersättning.  
 

3.3.2. Skadeståndets bestämmande enligt 9 § FHL 
 
9 § FHL reglerar hur skadestånd skall beräknas vid skadeståndsanspråk som behandlats i 5-8 
§§ FHL. Skadeståndets bestämmande enligt 9 § FHL är tillämplig både inom den privata och 
inom den offentliga sektorn. Enligt lagutskottet skall vid skadeståndets bestämmande hänsyn 
tas dels till den skada som näringsidkaren lidit, dvs. ekonomisk skada som består i ren 
förmögenhetsskada, dels omständigheter som inte är av rent ekonomisk betydelse dvs. ideell 
skada, allmänt skadestånd. I propositionen motiveras det följande med att syftet med 
skadeståndsreglerna bör vara att reparera skadan, dvs. att den som lider en skada skall få full 
ersättning för sin förlust. Vidare framgår det i propositionen att skadeståndstorleken aldrig bör 
vara av så ringa betydelse att det skulle bli lönsamt för en angripare att utnyttja eller röja en 
företagshemlighet, dvs. skadeståndsansvaret skall ha ett preventivt syfte. Att utöver 
skadestånd för ekonomisk förlust även utdöms allmänt skadestånd, beror på att vid 
utnyttjandet av företagshemligheten kan skadans storlek vid vållandets tidpunkt vara 
någorlunda mätbart. Däremot är det svårt, om inte omöjligt, att förutse vilka konsekvenser 
samt förluster näringsidkaren kommer att lida av i framtiden pga. kränkningen.  
 
Det är alltid den skadelidande som enligt de allmänna bevisreglerna bär bevisbördan. Vid 
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bedömningen av skadeståndets storlek skall den faktiska skadan bevisas av näringsidkaren, 
dock är det som tidigare nämnts ofta svårt att påvisa den egentliga skadan som röjandet eller 
utnyttjandet av företagshemligheten kan medföra. Om näringsidkaren lyckas visa förlusten 
denne har lidit pga. utebliven vinst, anses det som en beräkningsgrund för bestämmandet av 
skadestånd. Vidare tas hänsyn till vilka säkerhetsåtgärder näringsidkaren har vidtagit för att 
kunna höja värdet av företagshemligheter i konkurrenshänseende.  Högre skadeståndsbelopp 
utdöms såvida gärningsmannen har angripit en företagshemlighet med uppsåt eller grov 
oaktsamhet. Gärningens varaktighet är också av betydelse när skadeståndets storlek skall 
bestämmas. Vid skadeståndsberäkningen tas hänsyn även till om den skadelidande befinner 
sig i underläge i förhållande till angriparen av företagshemligheten. Skulle ett lovligt 
informationsbyte ske mellan två näringsidkare, dvs. en företagshemlighet har tillkommit hos 
den ena parten och har i samarbetsandan överförts till den andra näringsidkaren anses 
hemligheten ingå i flera näringsidkares verksamheter. Skulle hemligheten i detta fall röjas 
utdöms skadestånd till varje näringsidkare som drabbas av röjandet av företagshemligheten.  
 
Enligt 9 § 2 st. FHL kan skadeståndsersättningen jämkas eller helt bortfalla ”om det är 
skäligt”. För att jämka skadestånd görs en skälighetsbedömning där domstolen tar hänsyn till 
samtliga omständigheter i det enskilda fallet. De skäl som granskas är huruvida arbetstagaren 
hade vetskap om företagshemlighetens värde och om den oaktsamma gärningen inte var 
särskilt allvarlig samt att hänsyn även bör tas till aktualisering av andra påföljder såsom 
uppsägning eller avsked. Det skall tas i beaktande huruvida den skadelidande är i verkligt 
behov av skadestånd och om skadeståndet kan vara betungande för den som skall ersätta 
skadan. Skulle däremot röjandet av en företagshemlighet begås av en arbetstagare som har 
haft en ledande ställning inom företaget anses dennes beteende som ett allvarligt 
förtroendemissbruk, där skadeståndsersättningen ej kan jämkas.  
 

3.4 Vitesförbud och Inlösen 
 
11 § FHL reglerar vitesförbud, vars syfte är att användas som ett ekonomiskt 
påtryckningsmedel som kan åläggas mot fortsatt utövning av företagshemligheten. Regeln är 
ett komplement till straff- och skadeståndsbestämmelserna, dock krävs det vid vitesförbud att 
de subjektiva samt objektiva rekvisiten i någon av straff- eller skadeståndsbestämmelserna är 
uppfyllda. Vitesförbud kan föreskrivas för såväl juridiska som fysiska personer. Regeln skall 
tillgodose både enskilda och allmänna intressen. Vitesförbud kan utdömas även om 
skadestånd har beviljats för angreppet, dock är inte vitesförbud en rättighet för den drabbade 
utan endast en möjlighet.  
 
Förutsättningar för att vitesförbud skall utdömas är att det har förekommit ett obehörigt 
angrepp på en företagshemlighet som strider mot FHL. Vidare skall hemligheten ha blivit så 
känd av omgivningen att det inte längre utgör en hemlighet. Dessutom erfordras ett yrkande 
om vitesförbud från den skadelidande. Det förekommer inga regler om vitesbelopp, eftersom 
det är domstolens uppgift att självständigt ta ställning till vitesbeloppet. Enligt 11 § 2 st. FHL 
är det endast en näringsidkare som kan föra talan om vitesförbud.  
 
Enligt 12 § FHL kan ett vitesförbud upphävas om det har förlorat sin betydelse. Den som kan 
föra talan om upphävande av ett förbud är den åtalade, dvs. att det är den åtalade som bär 
bevisbördan om att förbudet har förlorat sin betydelse och att vitesförbudet skall av den 
orsaken upphävas.   
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13 § FHL reglerar möjligheten att ålägga ett interimistiskt beslut om förbud. För detta krävs 
att ansökan om vitesförbud enligt 11 § FHL har kommit till stånd samt att kärande skall kunna 
visa sannolika skäl för att ett obehörigt angrepp på företagshemligheter föreligger. Käranden 
måste vidare visa (bevisbörda) att det skäligen kan ”befaras” att angriparen kommer genom 
fortsatt olovligt röjande eller utnyttjande av hemlighet misskreditera värdet av 
företagshemligheten.  
 
14 § FHL reglerar att när någon har angripit en företagshemlighet enligt FHL kan domstolen 
förordna att denne överlämnar handlingen till den skadelidande. Regeln fastställer vidare att 
om det finns skäl kan överlämnandet ske mot lösen. Paragrafen kompletterar reglerna om 
straff, skadestånd och vitesförbud i det avseende att 14 § FHL blir tillämplig när de 
föregående påföljdsåtgärderna inte kan göras gällande. När angreppet på företagshemlighet 
inte är ett brottsligt förfarande enligt 3-4 §§ FHL, blir tillämpningen av 14 § FHL av stor 
betydelse. För att 14 § FHL skall göras gällande krävs att kärande yrkar överlämnande av en 
företagshemlighet, vars angripande strider mot FHL. Företagshemligheten skall fortfarande 
utgöra en hemlighet och att hemligheten skall vara i angriparens innehav.  
 
Enligt 14 § 2 st. FHL kan en företagshemlighet förstöras, ändras eller bli föremål för andra 
åtgärder för att förhindra att hemligheten missbrukas.  
  
14 § 3 st. FHL reglerar att bestämmelsen enligt 14 § 1 eller 2 st. FHL inte får meddelas om 
angreppet på företagshemlighet inte har varit obehörigt eller om förverkande i 36 kap BrB 
skall utövas.   
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4. Arbetsrätten kontra FHL 
 

4.1 Parternas inbördes förhållanden under och efter anställningen 
 
Vid behandlandet av FHL är det av stor vikt att belysa dess samband med arbetsrätten, dels 
för att det är i allmänhet arbetstagare som frambringar eller har kunskap om de 
företagshemligheter som FHL skyddar, dels för att det är de arbetsrättsliga reglerna som 
reglerar den inbördes relationen mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. Det är inom detta 
interna förhållande som FHL:s regler blir tillämpliga. I Sverige finns ej en generell 
lagstiftning som reglerar anställningsavtalets rätt, istället regleras det inom olika delområden, 
viktigaste lagstiftningen blir Lag om anställningsskydd (LAS). LAS reglerar däremot ej de 
centrala aspekterna inom det interna förhållandet mellan parterna, dock finns det omfattande 
praxis t.ex. rörande arbetsskyldighetens utsträckning. När en arbetstagare anställs av en 
arbetsgivare uppträder en avtalsrelation med en mängd skyldigheter till följd från 
arbetstagarens sida.  
 
Eftersom arbetstagarna är ett företags främsta tillgång, då dessa har förfogande till kunskap 
om företaget och dess hemligheter är det av väsentlig betydelse att arbetstagarna är lojala mot 
arbetsgivaren och dennes företagshemligheter. Arbetsgivaren har i sin tur en skyldighet att 
informera anställda om att en information utgör en företagshemlighet. FHL reglerar däremot 
ej, med vissa undantag (t.ex. 7 § 2 st. FHL om tystnadsplikt vid synnerliga skäl), tystnadsplikt 
utan det är inom arbetsrätten som den rättsliga regleringen av tystnadsplikten för 
privatanställda kommer till uttryck. Det är av denna anledning de arbetsrättsliga reglerar 
kompletterar ansvarsreglernas innehåll i FHL. För att belysa närmare på vilket sätt 
arbetsgivarens samt arbetstagarens förhållande ter sig är det av vikt att beskriva begrepp 
såsom lojalitetsplikt, som åläggs arbetstagaren främst under anställningen, samt konkurrens- 
och sekretessklausuler, vilka får betydelse för en arbetsgivare som önskar att skydda 
företagshemligheter efter anställningens slut.  
 

4.2 Lojalitetsplikt/Tystnadsplikt  
 
Med en anställning följer också krav på olika förpliktelser som arbetstagaren måste ta hänsyn 
till. Lojalitetsplikten som också innefattar tystnadsplikten innebär att arbetstagare skall göra 
allt för att inte tillfoga arbetsgivaren skada. Lojalitetsplikten och tystnadsplikten kan framgå i 
anställningsavtalet, det kan också framgå av kollektivavtal mellan Svenska arbetsgivar- och 
arbetstagarorganisationer. Med lojalitetsplikten åläggs ett förbud för arbetstagaren att 
konkurrera med arbetsgivaren, konkurrensförbudet innefattar alla arbetstagare. Förbudet avser 
både arbetstagarens relation till nyttjandet av företagshemligheter samt dennes personliga 
kompetens, erfarenhet och kunskap som inte är företagshemlighet. Arbetstagaren får vidare 
inte ta emot mutor, denne skall vara aktsam och skötsam för att kunna fullgöra sina 
arbetsuppgifter på bästa möjliga sätt. Innebörden av lojalitetsplikten har behandlats bl.a. i AD 
1989 nr 90 (Arbetsdomstolen). Rättsfallet handlar om en distriktschef hos ett grossistföretag i 
videobranschen som pga. illojalt handlande mot arbetsgivaren hade sagts upp. Distriktschefen 
skall ha trätt in som styrelsesuppleant och firmatecknare i ett kundbolag som drev en 
videobutik. Fackföreningen SIF som företrädde distriktschefen bestred arbetsgivarens 
uppsägning, istället yrkades att uppsägningen skulle ogiltigförklaras eftersom saklig grund ej 
har förelegat. Av AD:s motivering framgår det bl.a. att arbetstagaren skall vara lojal mot 
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arbetsgivaren genom att undvika handlanden som medför skada eller på annat sätt försvårar 
för arbetsgivarens verksamhet. För att bedöma huruvida en arbetstagare handlat illojalt mot 
arbetsgivaren skall hänsyn tas till arbetstagarens ställning inom företaget, dennes möjlighet att 
utnyttja företagshemligheter i konkurrerande syfte, verksamhetens beskaffenhet samt att det 
har vållats skada.  
 
Vid bedömningen av distriktschefens illojalitet ansågs de föregående omständigheterna ej 
varit uppfyllda, därför ansåg AD att bolaget inte har kunnat påvisa att distriktschefen har 
försummat sin lojalitetsplikt samt att uppsägningen av distriktschefen har ej skett med saklig 
grund. Uppsägningen av distriktschefen ogiltigförklarades. Det viktiga med AD:s dom är att 
den konstaterar innebörden av lojalitetsplikt, arbetstagaren måste vid pliktkollision alltid sätta 
arbetsgivarens intresse framför sitt eget för att på det sättet undvika att förorsaka skada för 
arbetsgivaren.  
 
Vad det gäller tillkomsten av ett avtal råder omfattande avtalsfrihet mellan parterna. 
Avtalsfriheten förekommer i mycket hög grad inom den privata sektorn men även i ökande 
utsträckning inom den offentliga. Inom den offentliga sektorn råder offentlighet, vilket 
innebär att meddelar- och yttrande/ tryckfrihetsrättsliga regler gäller. De offentliganställda 
kan fritt diskutera samt kritisera omständigheterna på arbetsplatsen. Undantagsvis kan 
arbetsgivaren genom sekretesslagen begränsa dessa friheter, vilket består av tvingande och 
detaljerade regler om tystnadsplikt.  
 
Inom den privata sektorn råder avtalsfrihet gällande tystnadsplikt. MBL innehåller några 
generella regler om tystnadsplikt men i allmänhet kan parterna avtala utifrån deras premisser.  
Vidare kommer tystnadsplikt inom den privata sektorn före opinionsfriheterna. 
Lojalitetsplikten innefattar alla anställda inom ett företag, sålunda bör arbetstagaren inte 
lämna ut upplysningar som kan komma till skada för arbetsgivaren även om ett uttryckligt 
avtal om tystnadsplikt inte har ingåtts. Kollektivavtalet kan innehålla bestämmelser om 
tystnadsplikt om ex. yrkeshemligheter som inte får röjas av arbetstagare. Arbetsgivaren kan 
även via ensidiga ordningsföreskrifter kungöra tystnadsplikt som kan gälla både arbetare och 
tjänstemän. Tystnadsplikten kan likaså stadgas i enskilda anställningsavtal. En arbetstagares 
lojalitetsplikt bedöms utifrån dennes ställning, ju högre befattning, desto större krav på 
lojalitet, detta eftersom en arbetstagare som innehar en hög befattning har vanligen större 
förfogande samt kunskap om företagshemligheter  
 
Den som bryter mot tystnadsplikten straffas enligt FHL, främst 7 § och med arbetsrättsliga 
straffåtgärder. Den skyldige kan bli skadeståndsskyldig, få varningar, bli uppsagd eller 
avskedad från sin tjänst.  Påföljdernas bestämmande tillämpas med hänsyn till gärningens 
utsträckning och beskaffenhet.  
 
Jämkning av tystnadsplikt kan enligt 36 § AvtL aktualiseras om villkoren i avtalet är oskäliga, 
ex. om bestämmelserna strider mot allmänna rättsgrundsatser eller god sed på 
arbetsmarknaden.  Vidare finns det två undantag från tystnadsplikten. För det första när en 
arbetstagare avslöjar ett brottsligt eller samhällsfarligt förhållande utgör informationen härvid 
ej en hemlighet och dess avslöjande kan då inte betraktas som obehörigt, se 1 och 2 §§ FHL 
under avsnitt 3.1. Det andra undantaget handlar om kritikrätt, dvs. ha rätten att offentligt 
kritisera arbetsgivaren samt omständigheterna på arbetsplatsen. Kritikrätten är ej lagstadgad, 
istället är det AD:s praxis (AD 1982 nr 110) som har gett upphov till dess förekomst.  
Rättsfallet AD 1982 nr 110 handlade om en chef för ett företags produktionsgrupp som var 
missnöjd med företagets omorganisation. Omorganisationen innebar att tre skandinaviska 
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bolag hade slagits samman samt att huvudkontoret hade flyttats till utlandet. Kontoret i 
Sverige skulle istället bedrivas som en filial. Arbetstagaren misstänkte att verksamheten 
skulle läggas ned och av domen framgick det att arbetstagaren hade framfört allvarliga 
anklagelser mot företagsledningen samt manat de övriga anställda att lämna företaget pga. den 
dåliga skötseln. Vidare hade chefen för företagets produktgrupp i ett brev framfört allvarliga 
hot mot företagsledningen, där denne hotade anmäla företagsledningen för ärkekränkning i 
fall han blev avskedad samt att han skulle offentliggöra ”vissa för bolag mycket graverade 
omständigheter”. Eftersom arbetstagaren hade en hög ställning inom företaget ansågs även 
hans lojalitetsplikt mot företaget vara av stor betydelse. Med hänsyn till detta ansåg AD att 
det förelåg en saklig grund för uppsägning av chefen. Kritikrätten innefattar inte allvarliga 
och falska beskyllningar, vars enda syfte är att förorsaka arbetsgivaren skada. Kritikrätten 
inkluderar inte heller avslöjanden av hemligheter som bryter emot tystnadsplikten.  
 

4.3 Konkurrensklausuler  
 
Arbetsgivarens lojalitetsplikt/tystnadsplikt sträcker sig till anställningens upphörande, dvs. att 
vid anställningens upphörande, upphör även de förpliktelser som har ankommit på parterna 
under anställningen. Arbetstagaren behöver härvid varken avhålla sig från konkurrerande 
verksamhet eller bundenhet av att åtlyda tystnadsplikt gällande arbetsgivarens förhållande.  
 
I 7 § 2 st. FHL regleras ett undantag, vilket vid synnerliga skäl kan ålägga arbetstagaren 
skadeståndsansvar, om denne efter anställningens upphörande genom otillåtet 
tillvägagångssätt som regleras i 7 § 1 st. FHL avslöjar företagshemligheter. Vad som är 
synnerliga skäl har diskuterats i AD 1998 nr 80. Rättsfallet handlade om tre arbetstagare som 
efter att ha sagt upp sig från ett personaluthyrningsföretag började bedriva konkurrerande 
verksamhet med den förre arbetsgivaren. Arbetsdomstolen fann att arbetarna genom den förra 
anställningen hos arbetsgivaren systematiskt beredde sig tillgång till företagshemligheter för 
att sedan utnyttja informationen i den konkurrerande verksamheten. Detta utgjorde enligt AD 
synnerliga skäl, vilket förpliktade arbetarna att utge skadeståndsersättning till näringsidkaren 
även efter anställningens upphörande.  
 
År 1969 ingicks ett avtal om konkurrensklausuler mellan Svenska Arbetsgivareföreningen, å 
ena sidan, samt Svenska Industritjänstemannaförbundet, Sveriges Arbetsledareförbund och 
Sveriges Civilingenjörsförbund, å andra sidan. Överenskommelsen om konkurrensklausuler 
har accepterats av alla förbund inom Svenska Näringslivet, därför gäller överenskommelsen 
för alla näringsidkare som är anslutna inom Svenska Näringslivet. Bakgrunden till 
överenskommelsen var just att skydda företagets kunnande så att informationen efter 
anställningens upphörande inte skulle spridas. Som kritik mot konkurrensklausuler har 
framförts bl.a. att företagets sätt att binda sina anställda genom konkurrensklausuler 
inskränker på arbetstagarens frihet att kunna ta anställning hos näringsidkare, där arbetstagare 
har möjlighet att på bästa möjliga sätt kunna utnyttja sina kunskaper och erfarenheter.  
 
Arbetsgivaren kan genom ett avtal om konkurrensklausuler förbjuda arbetstagare att efter 
anställningens upphörande arbeta med arbetsgivarens konkurrerande verksamhet. Vidare kan 
arbetsgivaren genom konkurrensklausuler skydda investeringar i utbildning och 
kompetensutveckling av sina anställda eller behålla sina nyckelmedarbetare som utgör en stor 
del av ett företagsvärde. Avtalet gäller vidare alla arbetstagare som är anställda hos de 
avtalsbundna näringsidkarna. Det är av betydelse att poängtera att konkurrensklausuler ej 
förekommer inom den offentliga sektorn, eftersom regler om tystnadsplikt inte kan avtalas 
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utan är istället lagstadgat enligt SekrL.  
 
En näringsidkare som vill tillämpa regler om konkurrensklausuler skall i enskilda fall ta upp 
klausulen i anställningsavtalet. Detta eftersom överenskommelsen om konkurrensklausuler 
inte utgör någon generell föreskrift, utan dess användning skall bedömas utifrån särskilda 
situationer. Utifrån FHL:s synpunkt innebär konkurrensklausuler inga problem eftersom det 
råder avtalsfrihet. Avtalsfriheten får dock inte sträcka sig hur långt som helst, ex. straff vid 
brottslig verksamhet eller allvarliga missförhållanden inom ett företag stöds inte av FHL:s 
regler.  
 
Enligt Avtal 70 (bilaga 1) uppställs det en bindningstid beroende på arbetsgivarens 
skyddsvärda know-how, däremot bör bindningstiden inte överstiga 24 månader eller 12 
månader vid kort ”livslängd” gällande know-how. Tidsfristen börjar i samband med 
anställningens upphörande, uppsägningstiden inberäknas inte, vilket är av vikt vid 
arbetstagarens självmanta uppsägning. I detta fall kan arbetsgivaren avstänga arbetstagaren 
från dennes tillgång till företagshemligheter under uppsägningstiden, vilket leder till förlängd 
skyddsfrist.  
 
En konkurrensklausul består av tre delar, för det första skall det finnas ett uttryckligt 
konkurrensförbud, för det andra en tystnadsförpliktelse samt för det tredje en 
påföljdsbestämmelse. Vid arbetstagarens avtalsbrott mot konkurrensklausuler påfordras enligt 
4. Avtal 70 ett normerat skadestånd eller vid andra fall vite, påföljden är normalt av 
ekonomisk art . Det normerade skadeståndet bör fastställas i proportion till arbetstagarens lön. 
Ett skadeståndsbelopp motsvarande sex genomsnittliga månadsinkomster anses utgöra ett 
skäligt skydd för konkurrensförbudet. (Vad som avses med genomsnittlig månadsinkomst se. 
4. Bilaga Avtal 70)  
 
”En konkurrensklausul som går utanför området för överenskommelsen 1969 (och därmed 
även FHL) kan normalt sättas ur spel.” Avtal om konkurrensklausuler regleras i 38 § AvtL 
som tillåter sådana klausuler så länge de är skäliga. 38 § AvtL används även vid jämkning av 
en konkurrensklausul, såvida det föreligger oskäliga avtalsvillkor. Vad som skall avses som 
oskäliga villkor framgår bl.a. av AD:s dom 1991 nr 38. I målet behandlas en 
konkurrensklausuls bindningstid för en flygare inom försvarsmakten, som vid en skriftlig 
överenskommelse hade åtagit sig att inte lämna sin anställning inom tio år. Som ersättning för 
hans åtagande utgick en viss månatlig kompensation. Flygaren accepterade enligt 
överenskommelsen en särskild skadeståndsskyldighet som denne skulle betala vid avtalsbrott, 
om denne övergick till annan flygtjänst inom tre år efter anställningens upphörande. 
Överenskommelsen träffades i enlighet med gällande kollektivavtal. Flygaren lämnade dock 
sin anställning två år efter överenskommelsen, för att övergå till civilflygverksamhet. Detta 
handlande ansågs av staten som avtalsbrott, därför begärde staten skadestånd på 700 000 kr. 
Flygaren, å sin sida, hävdade att överenskommelsen har sagts upp från hans sida och att 
avtalsvillkoret skulle jämkas med stöd av 38 § eller 36 § AvtL.  
 
I rättsfallet behandlade arbetsdomstolen först och främst uppsägningen av avtalet och 
fastställde att en överenskommelse av det slaget inte kan sägas upp ensidigt. Arbetsdomstolen 
tog vidare hänsyn till kollektivavtalet där den kostsamma flygutbildningen behandlades. Till 
bedömning för jämkningen ansåg arbetsdomstolen att flygaren var i underlägsen ställning 
gentemot staten gällande avtalsförhållandet, av detta skäl fastställde arbetsdomstolen att vitet 
skulle sänkas med hjälp av 36 § AvtL. Arbetsdomstolen menade att ett avtal av denna 
karaktär är oförenlig med det tankesystem som har utvecklats i kollektivavtal samt med 
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beaktande av rättstillämpningen inom konkurrensklausulernas område. Av det föregående 
följer att konkurrensklausuler är tillämpliga för att skydda företagshemligheter, men inte 
genom oskäliga villkor kvarhålla en arbetstagare med särskilda kunskaper.  
 

4.4 Sekretessklausuler 
 
Med sekretessklausul syftas på bestämmelser om tystnadsplikt. Några överenskommelser 
liknande konkurrensklausuler har ej kommit till stånd beträffande sekretessklausuler.  För 
arbetstagare innebär sekretessklausuler en skyldighet att iaktta tystnad efter anställningens 
upphörande. Sekretessplikt ingår som ett led i konkurrensklausuler. Bestämmelser om 
sekretessklausuler som skall gälla efter anställningen kan intas i kollektivavtal, dock är 
förekomsten av detta i kollektivavtal ovanligt. Å andra sidan finns det inga förbud mot 
sekretessklausulers tillämpning i kollektivavtal.  
 
Under utredningen av lagstiftning kring skydd för företagshemligheter kunde efter omfattande 
undersökningar konstateras att förekomsten av sekretessklausuler icke var vanliga i 
anställningsavtal. Fortfarande är kunskapen om sekretessklausuler av begränsad omfattning, 
både inom det rättsliga och praktiska området. Rättsordningen accepterar principiellt 
förekomsten av sekretessklausuler, dessa är jämfört med konkurrensklausuler av mindre 
inskränkande natur, dvs. att sekretessklausulen inte begränsar arbetstagarens frihet i samma 
mån som konkurrensklausuler, därför råder det större avtalsfrihet beträffande 
sekretessklausuler.  
 
Vid bedömning av sekretessklausuler tas hänsyn till dels den sakliga omfattningen, dvs. vilka 
hemligheter som innefattas av sekretessen, dels till tidsrymden, dvs. bindningstiden för att 
begränsa arbetstagarens frihet att fritt nyttja sin personliga skicklighet, erfarenhet och 
kunskap. Av propositionen kan det dras en slutsats om att tidsrymden inte bör vara alltför 
lång, eftersom ju längre en sekretesstid är ”desto svårare kan det vara för den enskilde att 
avgöra varifrån hans kunskaper och idéer härstammar” Vidare stämmer villkoren gällande 
bindningstiden för sekretessklausuler överens med konkurrensklausulernas bindningstid, dvs. 
från 1969 års överenskommelse. Det kan hända att en sekretessklausul kan innehålla alltför 
betungande förpliktelser gentemot arbetstagaren, där dennes frihet kränks i hög grad. Dock 
har arbetstagaren rätt att jämka oskäliga villkor med stöd av 36 § AvtL. Viss ledning vid 
skälighetsbedömning kan hämtas ur 38 § AvtL.  
 
Vid avtalsbrott gällande sekretessklausuler aktualiseras vitespåföljd, som oftast kan 
bestämmas i avtal.  Däremot saknas praxis som endast behandlar sekretessklausuler.  
Sekretessklausulen brukar inte förekomma på den offentliga sektorn, eftersom 
offentlighetsprincipen går före sådana klausuler. Det är endast genom SekrL som undantag 
från offentlighetsprincipen kan göras.   
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5. Diskussion 
 
Näringslivet har under det senaste århundradet varit under ständig utveckling, vilket för staten 
har skapat behov av nya lagstiftningsområden. Utvecklingen av näringslivet har medfört till 
ökad konkurrens mellan näringsidkaren, där önskan om att vara unik med ”sin produkt” fått 
alltmer större betydelse. Lagstiftningen om FHL är exempel på lagstiftningsområde där staten 
efter noggranna överväganden har beviljat en lag till förmån för näringslivet. Syftet med lagen 
var att upprätthålla en god och sund konkurrens inom affärslivet samt att utveckla ett skydd 
för näringsidkarna att bevara värdet av sina produkter. FHL:s tillkomst möjliggjorde för 
näringsidkarna att skydda sina företagshemligheter, vilket skulle underlätta för näringsidkarna 
att kunna bibehålla en god konkurrensförmåga.  
 
Den tidigare lagstiftningens (IKL) definition om vad som utgjorde en företagshemlighet 
betecknades då som en yrkeshemlighet. Definitionen om företagshemlighet regleras idag i 1 § 
FHL. Som företagshemlighet anses enligt 1 § FHL information om affärs- eller 
driftförhållanden inom näringsidkarens rörelse som utgör en hemlighet och vars röjande 
medför skada för näringsidkaren. Definitionen av företagshemlighet inkluderar information av 
såväl teknisk och kommersiell karaktär som administrativ karaktär, det är enligt oss en bra 
och viktig definition av företagshemlighet då definitionen är bred och generell samt bidrar till 
skydd inom olika näringsgrenar.  
 
Diskussionen kring behovet av FHL kom till uttryck redan i början av 1900-talet, det tog 
rättsväsendet ungefär 90 år att komma fram till en heltäckande lösning som resulterade i en 
lag om skydd för företagshemligheter och vars innehåll godtogs av näringslivet. Anledningen 
till att lagstiftningsproceduren blev utdragen var mycket pga. kritiken som framfördes. Det 
påstods att lagen skulle kollidera med yttrandefrihetsrättliga regler, på så sätt att 
medborgarnas frihet att kunna uttrycka sig i tal och skrift samt deras rätt till att ta del av det 
fria informationsflödet skulle inskränkas. Det hävdades att FHL skulle fungera som en 
”munkavlelag”. Detta var grunden till problematiken kring FHL:s lagstiftning.  
 
För att belysa att de ovannämnda grunderna inte utgjorde några inskränkningar på de 
yttrandefrihetsrättsliga reglerna, framlades argument såsom att FHL skulle bidra till att 
rättssäkerheten inom näringslivet skulle förstärkas. Detta skulle ske genom att obehörigt 
röjande eller nyttjande av företagshemligheter skulle medföra straff- och skadeståndsansvar. 
Vidare underströks det att FHL:s tillämpning vid kollision med yttrandefrihetsrättsliga regler 
skulle ge vika för de senare, som förekommer i en grundlag. Säkerheten skulle inte omfatta 
vilken information som helst i en näringsidkares verksamhet utan endast sådan information 
vars röjande eller utnyttjande kunde medföra till skada för verksamheten.  
 
Yttrandefrihetsrättliga regler går alltid före FHL inom den offentliga sektorn, eftersom det 
råder meddelarfrihet. Inom den privata sektorn är läget dock annorlunda, eftersom avtalad 
tystnadsplikt äger företräde framför yttrandefrihetsrättsliga regler. Däremot möjliggör 
yttrandefrihetsrättsliga regler för en anställd att vid allvarliga missförhållanden inom ett 
företag kunna avslöja missförhållandet utan att åläggas ansvar enligt FHL, detta framgår bl.a. 
i 2 § FHL och gäller anställda såväl inom den privata som inom den offentliga sektorn.  
 
Straff- och skadeståndsansvaret enligt FHL är tillämpligt både inom den privata såväl som 
den offentliga sektorn. Lagen ålägger enligt 3-5 §§ FHL straff- och skadeståndsansvar, 
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eftersom gärningarna enligt paragraferna är av kriminaliserad beskaffenhet. Huvudpunkten 
för kriminaliseringen är enligt FHL att någon olovligt befattar sig med en företagshemlighet i 
syfte att skada en näringsidkare. Här har lagstiftarna velat förhindra för anställda att befatta 
sig med företagshemligheter som inte angår deras arbetsuppgifter. Olovligt röjande av 
företagshemligheter sker oftast med vetskap om att informationen utgör en hemlighet. Dessa 
gärningar har lagstiftarna straffbelagt för att förhindra att näringsidkaren lider skada pga. 
röjande av dennes företagshemligheter.  
 
En anställd som röjer eller utnyttjar information inom ett företag som ingår inom ramen av 
dennes arbetsuppgifter, anses inte olovligt ha befattat sig med företagshemligheten. Istället 
talas det om lovlig befattning med företagshemligheter, där hemlighetens röjande eller 
utnyttjande åläggs endast skadeståndsansvar enligt 6-7 §§ FHL. Med detta syftar lagstiftarna 
först och främst på att den anställde i det här fallet inte medvetet har kommit över hemlig 
information som inte har någon anknytning till dennes arbetsuppgifter, därför kan handlandet 
inte anses ha skett på olovligt sätt. Lagstiftarna har med detta velat belysa att röjande eller 
utnyttjandet av företagshemligheter enligt 6-7 §§ FHL är inte av lika allvarlig beskaffenhet 
jämfört med 3-5 §§ FHL. 
 
Som det tidigare har nämnts kompletteras och begränsas FHL av andra lagar. För förståelsen 
av FHL krävs det att kopplingen mellan FHL och yttrandefrihetsrättsliga regler belyses, vilket 
vi har bl.a. behandlat i diskussionen, vidare kompletteras FHL av lagar som SekrL, MBL, 
LAS, BrB m.m. Det är i samband med dessa lagstiftningar som FHL får i vår mening sin 
heltäckande reglering 
 
Ett problem som vi upptäckte efter att ha utrett lagen om skydd för företagshemligheter var 
främst ansvarsregleringar vilka kan realiseras utifrån 3-7 §§ FHL. Det som fångade vårt 
intresse var det skadeståndsansvar som uppträder vid befattning med företagshemligheter då 
en anställd tillskaffar sig informationen på lovligt sätt, dvs. röjer företagshemligheter som 
ingår inom ramen av dennes arbetsuppgifter. Vid lovligt röjande av företagshemligheter 
inträder ett civilrättsligt ansvar i form av skadestånd som näringsidkaren kan kräva av den 
som har röjt eller utnyttjat näringsidkarens företagshemligheter. Den anställdes röjande av 
företagshemligheten anses ej vara straffbart enligt gällande rätt. Ericsson-målet är ett exempel 
på hur en anställd som anskaffade samt röjde företagshemligheter till främmande makt 
undgick straffansvar med motivering att företagshemligheter ingick i arbetstagarens 
arbetsuppgifter, därför ansågs röjandet inte ha skett på olovligt sätt. Domstolen fann dock den 
anställde skadeståndsskyldig, vilket uppgick till hundratals miljoner kronor och som var 
nästan omöjligt för den anställde att betala ut. Problemet enligt oss, är att ett röjande eller 
utnyttjande av en företagshemlighet vars beredning sker på lovligt sätt kan tillfoga lika 
mycket skada till näringsidkaren som den som befattar sig med företagshemligheter på 
olovligt sätt. Vi anser att skadeståndsansvar vid lovlig beredning av företagshemligheter 
möjligtvis kan ses som en lucka i lagen för den som önskar tillskaffa sig företagshemligheter i 
syfte för att använda informationen i konkurrerade verksamhet och ändå vandra straffritt. 
Visserligen bedöms situationen även utifrån arbetstagarens ställning inom företaget, dess 
kännedom om att informationen utgör en företagshemlighet och att röjandet eller utnyttjandet 
förorsakar näringsidkaren skada. 
 
 Det är näringsidkaren som bär ansvar för att upplysa sina anställda om vad som utgör en 
företagshemlighet, den näringsidkare som brister i upplysningen förlorar även rätten till 
fullgott skydd enligt lagen. Bevisbördan vad det gäller fullbordan av upplysning från 
näringsidkarens sida samt att hemligheten har röjts och utnyttjats och att dess röjande har 
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medfört skada för näringsidkaren åläggs på den som yrkar ersättning, vilket oftast är 
näringsidkaren själv. Näringsidkaren måste kunna bevisa vid bedömningen att arbetstagaren 
har åsidosatt sina förpliktelser gentemot denne. Många gånger är det svårt för näringsidkaren 
att kunna bevisa att ett angrepp på företagshemligheter verkligen har förekommit samt att få 
rimliga skadestånd utifrån skadan som är i sig svårt att bevisa.  För att lätta på bevisbördan 
kan näringsidkaren reglera parternas inbördes förpliktelser genom att upprätta ett avtal om 
tystnadsplikt som kommer gälla under anställningen och som regleras främst utifrån SekrL 
(tvingande) samt 7 § 2 st. FHL (dispositiv). Vidare kan näringsidkaren genom konkurrens- 
eller sekretessklausuler förpliktiga anställda att visa lojalitet mot företaget och dess 
företagshemligheter även efter anställningens slut. Även här ställs det väldigt höga krav på 
näringsidkaren om att denne skall ha informerat värdet av hemligheten till sina anställda.  
 
Vi anser att FHL är en bra lagstiftning, dock borde kanske lagen ses över och förnyas främst 
vad det gäller lovlig befattning med företagshemligheter för att passa in i det moderna IT-
samhälle där information är oftast lättillgänglig både på gott och ont. Vi tycker att 
lagstiftningen borde kriminalisera anställdas angrepp på företagshemligheter även om 
gärningen sker på lovligt sätt för att på det sättet kunna bidra till utökad skydd för 
näringsidkarna samt trygga konkurrensen i samhället. Vidare anser vi att det viktiga med 
lagstiftningen är att hänsyn har tagits till de yttrandefrihetsrättsliga reglerna, så att 
näringsidkaren inte skall kunna hemlighålla all information i sin verksamhet, skulle all 
information vara av sådant värde att det skulle täckas av lagstiftningen skulle hemlighållandet 
medföra till ett slutet näringsliv.   
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Bilagor 

Bilaga 1 - Kollektivavtalsöverenskommelse 1969 (Avtal 70) 
angående begränsning av användningsområdet för och innehållet i s.k. 
konkurrensklausuler i tjänsteavtal 
 
Konkurrensklausuler i tjänsteavtal (utskrift efter SAF:s delägarcirkulär 5/70 ) 
Den 14 december 1969 träffades uppgörelse mellan å ena sidan Svenska Arbetsgivareföreningen 
samt å andra sidan Svenska Industritjänstemannaförbundet, Sveriges Arbetsledareförbund och 
Sveriges Civilingenjörsförbund rörande löner, allmänna anställningsvillkor mm för industrins 
tjänstemän under åren 1970-1974. Till uppgörelsen har en särskild överenskommelse angående 
begränsning av användningsområdet för och innehållet i s.k. konkurrensklausuler i tjänsteavtal. 
Överenskommelsens text återges nedan. Med anledning av innehållet i sista stycket av ingressen 
bör framhållas, att berörda arbetsgivarförbund godkänt överenskommelsen som kollektivavtal 
med arbetstagarorganisationerna. 
 
Den höga materiella standarden i Sverige beror på tekniska och kommersiella framsteg, som 
möjliggjort ständigt höjd produktivitet och förbättrad marknadsföring. 
 
Kraven på näringslivet avseende snabb produktivitetshöjning och förbättrad marknadsföring även 
framledes är utomordentligt starka. Mot bakgrund härav är snabb teknisk och kommersiell 
utveckling påkallad jämväl i framtiden. Medvetna om detta ägnar sig ett växandeantal företag åt 
produkt- och metodutveckling samt marknadsanalys och marknadsföring. Utvecklingsarbetet, som 
äger rum under medverkan av företagens anställda, leder emellanåt fram till know-how eller 
därmed jämförbart kunnande, som kan vara specifikt för de företag, där arbetet ägt rum. Det 
förekommer likaså, att arbetsgivare genom avtal förvärvar know how eller därmed jämförbart 
kunnande. 
 
Företag, som utvecklat eller förvärvat kvalificerat kunnande, kan vara angelägna om att kunnandet 
förbehållas de egna arbetsplatserna. Det är av vikt för företagen, att deras anställda iakttager 
lojalitet och ej utåt ger spridning åt skyddsvärda företagshemligheter av ovan nämnd art. Detta 
gäller i synnerhet, när hemligheterna ej kan skyddas genom patent eller liknande 
registreringsförfaranden. För flertalet företag utgår bestämmelserna om lojalitet och diskretion i 
avtalen om allmänna anställningsvillkor ett tillräckligt skydd för ifrågavarande hemligheter. 
Ibland kan dock skyddet behöva utsträckas genom att företag och anställd ingår för längre tid 
bundet anställningsavtal eller genom att i anställningsavtal intages bestämmelse om längre 
uppsägningstid än vad som kan framgå av kollektivavtalens dispositiva 
uppsägningsbestämmelser. Stundom anser sig emellertid ett företag behöva kräva lojalitet och 
tystnadsplikt av en arbetstagare även under viss tid efter anställningens upphörande. När sakliga 
skäl härför föreligger och när efter anställningstidens slut gällande allmän lojalitetsförklaring ej 
kan anses tillfyllest som skydd, kan övervägas att i anställningsavtal mellan företag och 
arbetstagare med inblick i skyddsvärda hemligheter och möjligheter att utnyttja kunskap därom 
intaga en klausul, enligt vilken arbetstagaren vid visst normerat skadestånd förbinder sig att icke 
under fastställd tid efter anställningens upphörande ta befattning med verksamhet, vilken 
konkurrerar med företaget (konkurrensklausul).  
 
Gentemot ett enskilt företags intresse att i vissa fall binda sina anställda med konkurrensklausuler 
kan dock anföras, att det för arbetstagarna liksom även för näringslivet i stort kan vara 
betydelsefullt, att de anställda har frihet att ta anställning där de bäst kan utnyttja utbildning, 
yrkeserfarenhet och specialkunskaper. Det framstår även som angeläget, att arbetstagare, som 
skaffat sig specialutbildning och erfarenhet inom visst område, för tillfälle att hos andra 
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arbetsgivare tillgodogöra sig kunskaper inom samma område och att där skaffa sig vidgad 
erfarenhet och kunskap. 
Mot bakgrund av ovan intagna överväganden förklarar Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF) 
samt Svenska Industritjänstemannaförbundet (SIF), Sveriges Arbetsledareförbund (SALF) och 
Sveriges Civilingenjörsförbund (CF) sig vara ense om följande såvitt avser frågor om 
konkurrensklausulers användningsområde och innehåll samt om handläggningen av spörsmål 
rörande konkurrensklausuler, allt i den mån sagda frågor berör anställda, vilka är medlemmar av 
arbetstagarorganisationerna.  
 
SAF rekommenderar anslutna arbetsgivareförbund att godkänna avtalet så som kollektivavtal med 
SIF/SALF/CF gemensamt. Har arbetsgivareförbund förklarat sig berett att göra detta, förbinder 
sig SIF/SALF/CF att sluta sådant avtal. 
 
Användningsområde 
 
l. Konkurrensklausuler bör ifrågasättas blott hos sådana arbetsgivare, som är beroende av 
självständig produkt- eller metodutveckling och som genom utvecklingsarbete av angivet slag 
skaffar sig tillverkningshemligheter eller därmed jämförbart kunnande, vars yppande för 
konkurrenter skulle kunna medföra påtagligt men. Lika med sådana arbetsgivare skall anses 
företag, som genom avtal förvärvat tillverkningshemligheter etc. 
 
Konkurrensklausuler bör vidare ifrågakomma blott 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. 
 
Anmärkning 
Under förhandlingarna rörande förevarande överenskommelse uppkom frågan, huruvida försäljare eller kameral 
personal enligt överenskommelsen kunde bindas av konkurrensklausuler. Tjänstemannaparterna meddelade, att så 
kunde ske, under förutsättning att de i överenskommelsens punkt 1 intagna förutsättningarna vore uppfyllda. 
 
2. Vid avgörande av fråga, huruvida konkurrensklausul bör intagas i tjänsteavtalet för viss 
arbetstagare, samt vid fastställande av klausulens innehåll bör hänsyn tagas till å ena sidan vikten 
av det intresse, som arbetsgivaren önskar skydda, och å andra sidan arbetstagarens intresse av att 
fritt kunna utnyttja sin arbetskraft. Med hänsyn härtill bör frågan om införande av 
konkurrensklausul i tjänsteavtal prövas i varje enskilt fall. 
 
Anställer företag, som förvärvat know-how eller därmed jämförligt kunnande, person, som ej 
uppnått 27 års ålder och som vid anställningstillfället är nyutexaminerad från 
undervisningsanstalt, och fattas därvid beslut om att binda den anställde med konkurrensklausul, 
bör klausulen i normalfallet erhålla sådan utformning, att den erhåller verkan blott i det fallet, att 
anställningen upphör, sedan den varat i mer än sex månader. 
 
Innehåll 
 
3. Den tid efter anställnings upphörande, under vilken den anställde skall vara förhindrad att 
befatta sig med verksamhet, vilken konkurrerar med arbetsgivaren, (bindningstiden) skall ej vara 
längre än den beräknade livslängden för arbetsgivarens skyddsvärda know-how eller därmed 
jämförbara kunnande. Med hänsyn till arbetstagarens intresse av att fritt kunna disponera över sin 
arbetskraft bör dock bindningstiden i normalfallet ej överstiga 24 månader eller, om ovan nämnda 
livslängd är kort, 12 månader. 
 
4. Normerat skadestånd bör sättas i rimlig relation till arbetstagarens lön. I allmänhet torde ett 
skadeståndsbelopp motsvarande sex genomsnittliga månadsinkomster utgöra tillräckligt skydd för 
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konkurrensförbudet. 
Med genomsnittlig månadsinkomst avses här genomsnittet av de belopp, som arbetstagaren per 
månad uppburit som fast lön, provision, tantiem etc under sista anställningsåret. Vid uträknandet 
av den genomsnittliga månadsinkomsten skall hänsyn tagas endast till tid, under vilken 
arbetstagaren i normal omfattning utfört arbete för arbetsgivarens räkning. 
 
5. I övrigt bör konkurrensklausul utformas i överensstämmelse med vid denna överenskommelse 
fogad bilaga. 
 
Underrättelse om konkurrensklausul 
 
6. Införes konkurrensklausul i tjänsteavtal för arbetstagare, som är medlem av SIF, SALF eller CF 
skall arbetsgivaren ofördröjligen underrätta vederbörande klubb om detta. 
Anmärkning 
I den mån klubb saknas, avses här och i det följande lokal representant för vederbörande arbetstagarorganisation. 
 
Regelbunden genomgång av beståndet av konkurrensklausuler 
 
7. Varje företag med en eller flera anställda, i vilkas tjänsteavtal konkurrensklausuler intagits, 
skall vid ordinarie lönerevisionsdatum vartannat år med början år 1971 till berörda lokala SIF- , 
SALF- och CF-klubbar överlämna förteckning över alltjämt gällande konkurrensklausuler 
avseende SIF-, SALF- resp CF- medlemmar. Innan listorna uppgöres, skall man inom företaget 
överväga, om och i vad mån klausulerna alltjämt är påkallade. Förteckningarna kan även upptaga 
anställda, för vilka konkurrensklausuler anses böra införas eller skärpas men med vilka företaget 
ännu ej träffat överenskommelse härom. 
 
Om avlämnad lista icke upptager anställd, som enligt vad senast meddelats berörda klubb är 
bunden av konkurrensklausul, eller om företaget helt och hållet underlåter att till klubben 
överlämna förteckning över gällande konkurrensklausuler, förlorar ifrågavarande klausul(er) sin 
giltighet, därest företaget underlåter att vidtaga rättelse inom en vecka från det klubben påpekade 
underlåtenheten för företaget. 
 
Förhandlingsordning 
 
8. Har konkurrensklausul införts i visst tjänsteavtal och uppstår oenighet mellan arbetsgivaren och 
arbetstagaren rörande frågan, huruvida klausulen alltjämt är påkallad, eller rörande klausulens 
innehåll eller tillämpning, skall tvisten behandlas vid lokal förhandling i enlighet med 
föreskrifterna i huvudavtalen mellan å ena sidan SAF och å andra sidan SIF resp SALF. Uppstår 
oenighet mellan arbetsgivare och arbetstagare i fråga om införande under bestående Anställning 
av konkurrensklausul i tjänsteavtalet eller i fråga om klausulens innehåll, skall tvisten likas å 
behandlas vid lokal förhandling enligt nyss nämnda huvudavtal. 
 
I övrigt gäller i fråga om lokal förhandling och ärendes fullföljande i central förhandling vad som 
stadgas i vederbörande huvudavtal. CF-medlemmar skall, såvitt avser förhandlingsordningen 
enligt ovan, anses falla under huvudavtalet SAF/SIF.  
 
Uppnås ej heller vid central förhandling enighet, kan tvisten hänskjutas till nedan angiven 
skiljenämnd för avgörande. Tvisten skall hänskjutas till nämnden inom tre månader från den dag, 
då den centrala förhandlingen enligt huvudavtalet anses avslutad, vid äventyr att vederbörande 
anspråk eljest preskriberas. 
 
 
 

 32



Skiljenämnd 
 
9. Den i punkt 8 ovan nämnda skiljenämnden skall bestå av ordförande och fyra ledamöter jämte 
suppleanter.  
 
Ordföranden och suppleanten för honom utses genom enhälligt beslut av SAF, SIF, SALF och CF 
gemensamt för tre är åt gången.  
 
Två ledamöter och suppleanter för dem utses av SAF.  
 
Två ledamöter och suppleanter för dem utses genom enhälligt beslut av SIF, SALF och CF 
gemensamt. 
 
Nämnden är beslutför endast om den är fulltalig. 
 
Varje ledamot (resp suppleant i förekommande fall) äger en röst. Såsom nämndens beslut gäller 
den mening, varom flertalet förenar sig. De med ordförandens resp hans suppleants deltagande i 
nämndens verksamhet förenade kostnaderna skall bäras av organisationerna gemensamt, varvid 
SAF svarar för hälften samt SIF, SALF och CF gemensamt för återstoden. 
De kostnader, som uppkommer till följd av ledamots (suppleants) deltagande i nämndens 
verksamhet, skall bäras av organisation, som utsett ledamoten (suppleanten).  
 
För nämndens verksamhet skall i övrigt i tillämpliga delar gälla lagen om skiljeman. 
 
Överenskommelsens giltighetstid 
 
10. Mellan SAF samt SIF, SALF och CF gäller denna överenskommelse fr o m den 1 januari 1971 
och tills vidare med ett års uppsägningstid. Överenskommelsen må dock ej genom uppsägning 
bringas att upphöra förrän fr o m den 1 april 1975. Om någon av de avtalsslutande parterna 
uppsäger avtalet, skall det efter uppsägningstidens utgång anses ha upphört att gälla även för de 
återstående parterna, därest ej annat överenskommes dem emellan. 
Anmärkning 
Under förhandlingarna rörande förevarande överenskommelse nåddes enighet om att överenskommelsen skulle träda i 
kraft först den 1 januari 1971, detta för att underlätta för företagen att anpassa sina rutiner. Man var emellertid ense om 
att det vore ett gemensamt önskemål, att de materiella reglerna om möjligt började tillämpas redan under år 1970. 
Stockholm den 14 december 1969 Svenska Arbetsgivareföreningen, Sveriges Arbetsledareförbund, Sveriges 
Civilingenjörsförbund, Svenska Industritjänstemannaförbundet 
 
Bilaga Formulär till konkurrensklausul att intagas i tjänsteavtal 
1. Den anställde må icke under en tid av ... månader, räknat från anställningens upphörande, 
a) taga anställning inom sådant verksamhetsområde hos med arbetsgivaren konkurrerande företag, 
att detta kan tänkas komma att utnyttja företagshemligheter, varom den anställde erhållit 
kännedom hos arbetsgivaren, eller 
b) ingå såsom delägare i sådant företag eller på annat sätt bistå sådant företag med råd eller dåd, 
eller 
c) själv eller genom annan starta eller driva med arbetsgivaren konkurrerande verksamhet. 
Har det konkurrerande företaget två eller flera verksamhets områden inom ort, där anställning 
ifrågasättes, skall samtliga beaktas vid tillämpningen av stycke a) ovan. 
Konkurrensförbudet gäller ej i följande fall: 
a) När arbetsgivaren sagt upp anställningsavtalet. När arbetsgivarens uppsägning föranletts av 
avtalsbrott från den anställdes sida, gäller dock konkurrensförbudet. 
b) När den anställde sagt upp anställningen och detta föranletts av avtalsbrott från arbetsgivarens 
sida. Med avtalsbrott förstås sådan åtgärd eller underlåtenhet, som ger motparten rätt att häva 
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anställningsavtalet med omedelbar verkan. 
 
2. Om tjänsteavtalet upphör att gälla efter uppsägning på annan grund än pensionering, är 
arbetsgivaren pliktig att som ersättning för den olägenhet, som gällande konkurrensförbud innebär 
för den anställde, till den anställde per månad utbetala skillnaden mellan den anställdes 
arbetsinkomst hos arbetsgivaren vid anställningens upphörande och den (lägre) inkomst, som den 
anställde därefter intjänar i ny förvärvsverksamhet. Ersättningen skall dock icke överstiga 60 % av 
månadsinkomsten från arbetsgivaren vid anställningens upphörande och ej heller utgå för längre 
tid än den period, under vilken konkurrensförbudet gäller. För fastställande av ersättningsbeloppet 
är den anställde skyldig att fortlöpande hålla arbetsgivaren underrättad om storleken av sina 
inkomster i ny förvärvsverksamhet. 
 
Ersättning enligt ovan utgår först fr o m den dag, d. arbetsgivaren genom rekommenderat brev 
erhållit del av den anställdes framställning därom. 
 
Om den anställde avskedas på grund av grovt avtalsbrott, kan arbetsgivaren efter hörande av sitt 
arbetsgivareförbund och av arbetstagarorganisation, som den anställde må tillhöra (SIF, SALF 
resp CF), helt eller delvis draga in förmånen av ersättning enligt ovan. 
 
3. Arbetsgivaren kan genom meddelande till den anställde befria denne från skyldigheten att 
iakttaga konkurrensförbudet, varvid arbetsgivarens ersättningsskyldighet enligt punkt 2 ovan 
upphör. 
 
Vid tillämpningen härav märkes dock följande: 
Meddelar den anställde arbetsgivaren, att han överväger att sluta sin anställning, skall 
arbetsgivaren, om den anställde så begär, inom en vecka meddela, huruvida och i vad mån 
arbetsgivaren avser att låta konkurrensklausulen äga giltighet. Ett sådant meddelande för ej 
ensidigt ändras av arbetsgivaren, förrän tolv månader förflutit från det meddelandet lämnades. 
 
4. Om den anställde avsiktligt eller genom grov vårdslöshet överträder konkurrensförbudet, är han 
skyldig att för varje gång så sker till arbetsgivaren utgiva normerat skadestånd med ett belopp 
motsvarande .......... x den anställdes genomsnittliga månadsinkomst från arbetsgivaren. Med den 
anställdes genomsnittliga månadsinkomst förstås genomsnittet av de belopp, som den anställde 
per månad uppburit som fast lön, provision, tantiem etc under sista anställningsåret. Vid 
uträknandet av den genomsnittliga månadsinkomsten skall hänsyn tagas endast till tid, under 
vilken den anställde i normal omfattning utfört arbete för arbetsgivarens räkning. 
 
Om det med hänsyn till den anställdes ringa skuld, arbetsgivarens förhållande i avseende å 
tvistens uppkomst eller omständigheterna i övrigt finnes skäligt, må skadeståndets belopp 
nedsättas; fullständig befrielse från skadeståndsskyldighet må ock äga rum. 
Anmärkning 
Har den anställde brutit konkurrensförbudet genom att taga anställning hos konkurrerande företag, kan, 
såsom framgår av det ovanstående, normerat skadestånd utkrävas av honom. Den omständigheten, att den 
anställde sedan förhållandet påtalats fortsätter sin anställning hos det konkurrerande företaget, skall ej anses 
innebära ny överträdelse av denna konkurrensklausul. 
5. Uppstår oenighet mellan arbetsgivaren och den anställde med avseende på fråga, som regleras i 
denna konkurrensklausul, skall tvisten handläggas i den ordning, som stadgas i 
överenskommelsen den 14 december 1969 mellan Svenska Arbetsgivareföreningen samt Svenska 
Industritjänstemannaförbundet, Sveriges Arbetsledareförbund och Sveriges Civilingenjörsförbund 
angående begränsning av användningsområdet för och innehållet i sk konkurrensklausuler i 
tjänsteavtal. 
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Bilaga 2 - Lag om skydd för företagshemligheter 
 
1§ 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. 
 
2§  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. 
 
Straff 
3§ Den som med uppsåt olovligen bereder sig tillgång till en företagshemlighet skall dömas 
för företagsspioneri till böter eller fängelse i högst två år eller, om brottet är grovt, till 
fängelse i högst sex år. Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas om 
gärningen har varit av särskilt farlig art, avsett betydande värde eller inneburit synnerligen 
kännbar skada. 
 Till ansvar enligt första stycket skall dock inte dömas, om gärningen är belagd med 
strängare straff i brottsbalken. 
 För försök eller förberedelse till företagsspioneri skall dömas till ansvar enligt 23 kap. 
brottsbalken. 
 
4§ Den som anskaffar en företagshemlighet med vetskap om att den som tillhandahåller 
hemligheten eller någon före honom har berett sig tillgång till denna genom företagsspioneri 
skall dömas för olovlig befattning med företagshemlighet till böter eller fängelse i högst två år 
eller, om brottet är grovt, till fängelse i högst fyra år. 
 Till ansvar enligt första stycket skall dock inte dömas, om gärningen är belagd med 
strängare straff i brottsbalken. 
 
Skadestånd 
5§ Den som gör sig skyldig till brott enligt 3 eller 4 § skall ersätta den skada som uppkommer 
genom brottet eller genom att företagshemligheten obehörigen utnyttjas eller röjs. 
 
6§ Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet utnyttjar eller röjer en företagshemlighet hos en 
näringsidkare som han i förtroende har fått del av i samband med en affärsförbindelse med 
denne skall ersätta den skada som uppkommer genom hans förfarande. 
 
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 
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finns synnerliga skäl. 
 
8§ Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet utnyttjar eller röjer en företagshemlighet som, 
enligt vad han inser eller bör inse, har angripits enligt denna lag skall ersätta den skada som 
uppkommer genom hans förfarande. Detsamma gäller om någon i annat fall uppsåtligen eller 
av oaktsamhet utnyttjar eller röjer en företagshemlighet som, enligt vad han inser eller bör 
inse, har röjts i strid med sekretesslagen (1980:100). 
 Ansvar enligt 20 kap. 3 § brottsbalken skall inte ådömas någon på grund av överträdelse av 
första stycket. 
 
9§ 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. 
 
10§ Talan om skadestånd enligt denna lag får avse skada endast under de fem senaste åren 
innan talan väcktes. För skada under tid dessförinnan är rätten till skadestånd förlorad. 
 
Vitesförbud 
11§ Den som har angripit en företagshemlighet enligt denna lag kan av domstol vid vite 
förbjudas att utnyttja eller röja företagshemligheten. Vitesförbud får dock meddelas endast om 
ett utnyttjande eller röjande skulle vara obehörigt enligt 2 §. 
 Talan enligt första stycket förs av den som har utsatts för det rättsstridiga angreppet. Sådan 
talan får föras även i samband med åtal för brott som avses i 3 eller 4 §. 
 Talan om utdömande av vite förs vid den domstol som i första instans har prövat frågan om 
vitesförbud. Talan förs av den som har ansökt om förbudet. I samband med sådan talan får 
talan föras om nytt vitesförbud. 
 Den som har överträtt ett vitesförbud får inte dömas till straff för en gärning som omfattas 
av förbudet. 
 
12§ Ett vitesförbud kan hävas på talan av den som har ålagts förbudet, om ändamålet med 
förbudet har förlorat sin betydelse. 
 
13§ Om den som har ansökt om vitesförbud enligt 11 § visar sannolika skäl för att en 
företagshemlighet har angripits enligt denna lag och det skäligen kan befaras att svaranden 
genom att fortsätta angreppet förringar värdet av företagshemligheten, får domstolen meddela 
vitesförbud för tiden intill dess att målet slutligt har avgjorts eller annat har förordnats. Därvid 
tillämpas 15 kap. 5--8 §§ rättegångsbalken. 
I fråga om överklagande av beslut enligt första stycket samt i fråga om handläggningen i 
högre rätt gäller vad som föreskrivs i rättegångsbalken om talan mot beslut enligt 15 kap. 
rättegångsbalken. 
 
Inlösen m.m. 
14§  Har någon angripit en företagshemlighet enligt denna lag, kan domstol förordna att en 
handling eller ett föremål som han har i sin besittning och som innefattar hemligheten skall 
överlämnas till den som har utsatts för det rättsstridiga angreppet. Om det finns skäl för det får 
domstolen förordna att överlämnandet skall ske mot lösen. 
 Kan en handling eller ett föremål som innefattar en företagshemlighet inte utan olägenhet 
överlämnas enligt första stycket, får domstol förordna att handlingen eller föremålet skall 
förstöras eller ändras eller utsättas för annan åtgärd som är ägnad att förebygga missbruk. 
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 Förordnande enligt första eller andra stycket skall inte meddelas, om ett utnyttjande eller 
röjande inte skulle vara obehörigt enligt 2 § eller om förverkande eller annan åtgärd som är 
ägnad att förebygga missbruk skall beslutas enligt 36 kap. brottsbalken. 
 Talan enligt första eller andra stycket förs av den som har utsatts för det rättsstridiga 
angreppet. Sådan talan får föras även i samband med åtal för brott som avses i 3 eller 4 §. 
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