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Sammanfattning 
 

Förhållandet mellan arbetstagare och företagshemligheter är i många fall invecklade.  Sedan 

införandet av lag (1990:409) om skydd för företagshemligheter, FHL, i svensk lagstiftning, 

har en ständig diskussion gällande lagstiftningens vara eller icke vara funnits. Utvecklingen i 

samhället tillsammans med lagstiftningen ålder har medfört en önskan till en aktualiserad 

lagstiftning. Syftet med denna uppsats är att se till den enskilda arbetstagarens påverkan 

gällande användandet och konsekvenserna av lagstiftningen och utredningen som 

presenterades i SOU 2008:63.  

 

FHL skyddar idag information som uppfyller rekvisiten i 1 § FHL. Tillsammans med utökade 

skyddsverktyg i form av lojalitetsplikten, tystnadsplikten, konkurrensklausuler och 

sekretessklausuler, kan ett heltäckande skydd uppstå. Förutsättningarna är emellertid att 

lagstiftningen och skyddsverktygen utnyttjas fullt ut. Konsekvenserna gällande användningen 

av FHL är en begränsning i yttrandefrihet, samtidigt som de utökade skyddsverktygen kan 

påverka en arbetstagares valfrihet och yrkesfrihet även efter avslutad anställning. De 

begränsningar som sätts upp har stor inverkan på den enskilda arbetstagaren, samtidigt som 

arbetsdomstolen, AD, visar att en arbetstagares lojalitetsplikt sätts framför de 

grundlagsskyddande friheterna.  

 

I SOU 2008:63 presenteras ett flertal förändringar av FHL. Kritikrätten skall tydliggöras, 

straffansvaret samt skadeståndsansvaret skall utökas och regler gällande bevissäkring bör 

införas enligt betänkandet. Följderna av detta är att en bättre gränsdragningar i förhållande till 

vilket agerande och vilka som faller in under lagstiftningen. Emellertid påverkas den enskilde 

arbetstagarens integritet så pass, att en utökad empirisk utredning bör genomföras. Ytterligare 

resurser och tid bör läggas på en vidareutredning av SOU 2008:63 och dess påverkan på den 

enskilda arbetstagaren. Ytterligare konsekvenser av en utökad lagstiftning är att rörligheten på 

arbetsmarknaden förändras. Problemet ligger i att balansera arbetstagarens rättigheter med 

arbetsgivarens behov av skydd. Samtidigt som huvudregeln gällande öppenhet och ett fritt 

informationsutbyte i samhället fortfarande skall efterlevas.  Slutsatsen som kan dras är att 

skyddet för företagshemligheter idag är starkt. Ett förtydligande samt en utvidgande av 

lagstiftningen kan dock innebära en ökad förutsägbarhet, vilket skulle stärka rättsäkerheten. 
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1. Inledning  
 

1.1 Bakgrund och problemformulering 

 

”Lär känna din fiende som dig själv så kommer du att överleva hundra slag. Om du inte bryr 

dig om att känna din fiende utan bara dig själv så är din chans att vinna liten. Om du inte 

heller känner din egen förmåga kan du vara säker på att gå din egen undergång till mötes.”
1
 

 

En företagshemlighet kan uppenbara sig i flera skepnader, något som kan greppas eller endast 

ren kunskap. Då det ej finns en enhetlig definition av begreppet utan endast en vidsträckt 

sådan, tyder detta på att all information kan utgöra en företagshemlighet. Uppgifter, kunskap 

och vetande av alla dess slag kan falla under kategorin företagshemligheter.
2
 Skyddet av 

företagshemligheter är av största vikt, då dessa många gånger utgör grunden i en verksamhet, 

dess konkurrensfördel. Resultatet av detta är att en företagshemlighet utgör en viktig tillgång 

för näringsidkaren. En tillgång som även dess konkurrenter gärna tar del av. Risken finns 

därmed ständigt närvarande att företagshemligheten kan röjas eller utnyttjas av obehöriga. 

Vikten ligger vid att lära känna sin omgivning, det är där de största hoten lurar. För en 

arbetsgivare innebär detta att lära känna sina arbetstagare, de största hoten uppkommer inifrån 

företaget. Externa hot kan vid första anblick vara skrämmande, men det är de interna hoten 

som verkligen kan leda till stora skador för ett företags verksamhet. Vikten ligger i att 

identifiera hoten och utveckla sin egen förmåga att hantera dessa.
3
  

 

Då utvecklingen av informations- och kunskapssamhället går allt snabbare blir det allt 

viktigare att skydda företagshemligheter. Idag skyddas företagshemligheter genom FHL.
4
 

FHL ger näringsidkaren ett skydd för information som denna anser har ett skyddsvärde.
5
 

Syftet med lagstiftningen är att stärka konkurrensförhållandena på den svenska marknaden 

vilket samtidigt ger arbetsgivaren ett skyddsverktyg gentemot dess arbetstagare.
6
  

 

Idag är det 21 år sedan FHL infördes i den svenska lagstiftningen, mycket har under denna tid 

kommit att förändras. Vi kan ständigt hålla oss informerade var vi än befinner oss i världen. 

Denna tillgänglighet har inneburit en ökad risk för spridningen av företagshemligheter. 

Genom ett knapptryck kan en företagshemlighet offentliggöras. Möjligheterna att snabbt lagra 

och överföra information har inneburit en ökad risk för arbetsgivaren medan arbetstagaren får 

en allt större insyn i företaget.
7
 Lojaliteten mellan dessa två parter är av största vikt. Att 

arbetsgivaren litar på dess arbetstagare är en förutsättning för att en verksamhet skall fungera. 

Tillgången till företagshemligheter och arbetstagarens förmåga att utföra sina arbetsuppgifter 

går många gånger hand i hand. FHL har i dessa förhållanden i uppgift att skydda 

arbetsgivarens intresse och dess tillgångar. Emellertid finns det en ökad oro att FHL och de 

övriga skyddsverktygen som idag finns, ej ger ett heltäckande skydd gällande 

företagshemligheter. Utvecklingen i tekniken och FHLs ålder har skapat en debatt gällande 

dess användningsområde och dess lämplighet. Rättsfall på området har indikerat att det finns 

                                                           
1
 Citat av den kinesiske befälhavaren Sun Tzu omkring 500 år före Kristus, Svensson, Tommy, Företagens skydd 

och säkerhet – om lagar och praktisk tillämpning, nedan Svensson, s. 79. 
2
 Festskrift till Hans Stark; Tio år med lagen om skydd för företagshemligheter av Michël Koch, s. 155. 

3
 Prop. 1987/88: 155, s. 37. 

4
 SOU 2008:63, s. 59. 

5
 A a, s. 91-93 

6
 SOU 1983:52, s. 268-270. 

7
 SOU 2008:63, s. 53. 
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brister i den rådande lagstiftningen.
8
 Till följd av detta har en statlig offentlig utredning, SOU, 

presenterats SOU 2008:63 Förstärkt skydd för företagshemligheter. Utredningen visar på ett 

antal tillvägagångssätt där en utökad kriminalisering i lagstiftningen kan öka skyddet för 

företagshemligheter. Frågan som vi kan ställa oss är om problemet ligger i lagstiftningen eller 

i användningen av lagstiftningen? Genom FHL är det idag straffbart för en arbetstagare att 

röja eller utnyttja företagshemligheter.
9
 FHL ger arbetsgivaren ett skydd som påverkar 

arbetstagarens individuella rättigheter. Tillsammans med andra skyddsverktyg blir detta skydd 

än mer långtgående då lojalitetsplikten och tystnadsplikten förlängas avsevärt.
10

 Men vilka 

ytterligare begränsningar betyder dagens lagstiftning för arbetstagaren och vilka blir 

konsekvenser av denna? Fokuset i FHL vilar på arbetsgivaren, men vem fokuserar på 

arbetstagaren och dess rättigheter? Det finns flera betydande aspekter av att studera 

arbetstagarens rättigheter samt skyldigheter i förhållandet till FHL. Genom denna studie kan 

vi se vilka begränsningar som idag finns och hur förslaget i SOU 2008:63 kan påverka den 

enskilda arbetstagaren.  

 

1.2 Syfte och frågeställning 

 

Uppsats har till syfte att utifrån arbetstagarens perspektiv se hur lag (1990:409) om skydd för 

företagshemligheter och SOU 2008:63, Förstärkt skydd för företagshemligheter, har och 

eventuellt kommer att påverka den enskilda arbetstagaren. Konsekvenserna av lagen samt 

SOU 2208:63 skall redogöras tillsammans med de eventuella begränsningar lagstiftningen 

utgör för den enskilda arbetstagaren. 

 

1.3 Metod  

 

Uppsatsens är uppbyggd efter sedvanlig juridisk metod, ledning har i första hand sökts i 

lagregler, förarbeten samt betänkanden. I den mån lagens bestämmelser eller förarbetena ej 

varit klargörande har rättspraxis använts. Källmaterialet har studerats och analyserats i syfte 

att kunna ta ställning till gällande rätt. Ett urval av litteratur har kommit att göras utifrån 

främst aktualitet.  

 

1.4 Disposition  

 

Utgångspunkten i uppsatsen är FHL. Genom att studera lagstiftningen och dess bakgrund kan 

vi få förståelse för lagstiftningens syfte samt användningsområde. Propositioner, Prop., har 

använts för att ytterligare belysa lagstiftningens syfte och begrepp. Vidare studeras de utökade 

skyddsverktyg som står till näringsidkarens förfogande. Uppsatsen går sedan vidare för att 

presentera SOU 2008:63, bakgrunden samt syftet med utredningen presenteras tillsammans 

med en redogörelse av dess innehåll. Utredningen varvas med remissyttrande, för att få en 

övergipande bild av de olika åsiktsbildningar som finns och representeras. Vidare redogörs 

för andra tillvägagångssätt vid användandet av FHL, tillsammans med kritik mot 

lagstiftningen. Uppsatsen avslutas med en analys och avslutande kommentarer, där uppsatsens 

syfte besvaras och dess innehåll analyseras tillsammans med egna åsikter. 

                                                           
8
 Svea Hovrätts dom 2003-10-20 i mål B 5221-03. 

9
 Lag (1990:409) om skydd för företagshemligheter 7 §.  

10 Fahlbeck, Reinhold, Företagshemligheter, konkurrensklausuler och yttrandefrihet, nedan Fahlbeck, s. 93-97. 
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1.5 Avgränsning  

 

Företagshemligheter är ett vidsträckt begrepp. Detta har resulterat i en avgränsning till det 

ovanstående syftet. Utgångspunkten och perspektivet i denna uppsats är att se lagstiftningen 

ur arbetstagarens synvinkel, i den privata sektorn. Den offentliga sektorns tillvägagångssätt att 

skydda hemlig information och kunskap, har i denna uppsats ej behandlats. Intervjuer har i 

uppsatsen gjorts för att komplettera fakta gälland SOU 2008:63.  

 

Ett val gällande begreppen i uppsatsen har aktivts kommit att göras. Då lagstiftningen, FHL, 

varvar begreppen näringsidkare samt arbetsgivare har samma val kommit att göras i 

uppsatsen. Begreppet näringsidkare används i ett bredare perspektiv, medan begreppet 

arbetsgivare används i mer specifika fall, tillsammans med begreppet arbetstagare.  

 

Rättsfall har valts utifrån relevans samt betydelse för rättsområdet. Rättsfallen används för att 

illustrera fakta i uppsatsen samtidigt som de ger en förståelse för hur lagstiftningen tillämpas i 

domstolen.  

 

Remissyttrandena har hämtats från berörda instanser. Dessa är till stor del publicerade på 

internet, emellertid finns tre undantag och dessa återfinns i bilaga 1, 2 och 3. Ett aktivt val har 

gjorts vid urvalen av remissyttranden. Stor vikt har lagts vid de instanser som har tillfört egna 

idéer och åsikter gällande SOU 2008:63.  
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2. Lag (1990:409) om skydd för företagshemligheter, FHL 
 

2.1 Bakgrund och syfte till FHL 

 

År 1919 införde Sverige de första bestämmelserna angående skydd för yrkeshemligheter, lag 

(1919:446) med vissa bestämmelser om illojal konkurrens. I lagen fanns regler gällande 

skydd för företagshemligheter och tekniska förebilder. Lagens regler överfördes senare 

oförändrat till lag (1931:152) med vissa bestämmelser om illojal konkurrens, IKL.
11

 Men med 

tiden kom det att finnas ett ökat stöd för en utvidgning av lagstiftningen. 1979 utsågs 

professor Carl Martin Roos att ta fram ett förslag för en ny lagstiftning, då IKL ansågs 

föråldrad samt saknade lämpliga föreskrifter som behandlade företagsspionage. Utredningen 

resulterade i betänkandet, SOU 1983:52, Företagshemligheter.
12

  

 

Betänkandet antogs och trädde i kraft i juni 1990 i form av FHL. FHLs syfte är att påverka 

konkurrensförhållandena, positivt, på den svenska marknaden, samtidigt som den har till 

uppgift att fastställa Sveriges marknadsekonomi. FHL skall skydda svenska företag och dess 

företagshemligheter mot konkurrenter, och därmed skydda företagens ställning på den globala 

marknaden. Skyddet skall emellertid ej vara heltäckande, då huvudregeln är fri konkurrens 

och fri tillgång på kunskap och information. Lagstiftningen skall däremot motverka angrepp 

på företagshemligheter och stoppa snyltning på andras utvecklingsinsatser. Utredarna till FHL 

ansåg även att det erfordrades en rimlig internationell skyddsnivå i Sverige för att kunna dra 

till sig utländskt kunnande.
13

  

 

Den svenska lagstiftningen skiljer sig emellertid från utländsk rätt.
14

 Detta är ett resultat av 

uteblivna gemensamma harmoniseringar av lagstiftningen inom Europeiska unionen.
15

 

Skillnaderna påvisar sig på ett flertal områden, påföljder vid brott varierar och vad som kan 

ses som företagshemligheter varierar. Storbritannien sticker ut i sammanhanget då de ej 

innehar något rättsligt skydd för företagshemligheter.
16

Avsaknaden av gemensamma regler 

har gett utrymme för andra internationella konventioner, som har kommit att forma den 

nationella lagstiftningen. Pariskonventionen artikel 10bis, om krav på lagstiftning mot 

otillbörlig konkurrens, innebär att skydd för företagshemligheter skall förekomma i 

lagstiftningen hos de länder som har antagit konventionen. Några krav på hur dessa regler 

skall se ut finns dock ej. Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS-

avtalet, där även Pariskonventionen innefattas, nämner i artikel 39 en mer utförlig beskrivning 

av begreppet. Samtidigt ställs krav på vilken sorts information som skall omfattas av skyddet, 

men ej hur skyddet skall vara konstruerat. Sverige har konstaterat att FHL uppfyller dessa 

krav enligt artikel 39 i TRIPS-avtalen samt Pariskonventionen artikel 10bis.
17

   

 

FHL är en speciallagstiftning som har flera skärningspunkter i konkurrensrätten, 

immaterialrätten, yttrandefriheten, arbetsrätten, straffrätten samt skadeståndsrätten. FHL är 

tillämplig i situationer då den anses som lämplig och ändamålsenlig.
18

  

                                                           
11

 SOU 2008:63, s. 59. 
12

 Fahlbeck, s. 15-18. 
13

 SOU 1983:52, s. 268-270. 
14

 Motion 2004/05:L315, Företagshemligheter. 
15

 Wainikka, Christina, Företagshemligheter: en introduktion, nedan Wainikka, s. 14. 
16

 SOU 2008:63, s. 142-152.  
17

 Wainikka, s. 14. 
18

 SOU 2008:63, s. 61. 
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Yttrandefrihetsreglerna, enligt Yttrandefrihetsgrundlag (1991:1469), YGL, är tillsammans 

med tryckfrihetsförordningen (1949:105) det överordnade skyddet för företagshemligheter. I 

förarbetena till YGL konstateras att yttrandefriheten har en central ställning bland 

medborgarna. Yttrandefriheten anses vara en förutsättning för ett demokratiskt styre och för 

en god samhällsutveckling, den skall innebära frihet och möjlighet att säga sin mening. Vissa 

yttranden klassificeras emellertid som brott och saknar därför stöd av yttrandefriheten, 

exempelvis ”hets mot folkgrupp” i 16 kapitlet 8 § brottsbalken (1962:700), BrB.
19

 

Yttrandefrihet finns även omnämnd i Förenta nationernas allmänna förklaring om de 

mänskliga rättigheterna
20

 och i Europakonventionen. I Europakonventionen innefattas 

åsiktsfrihet, sprida och ta emot uppgifter utan offentliga myndigheters inblandning.
21

 

Inskränkningar får dock göras om dessa kan ses som nödvändiga i en demokratisk stat med 

hänsyn till statens säkerhet, territoriell integritet eller den allmänna säkerheten.
22

 

Utgångspunkten är emellertid att all information är fri, medborgare i Sverige har rätt att 

anskaffa sig uppgifter och meddela uppgifter offentligt, via till exempelvis media. Detta är ej 

sanktionsskyddad och faller därmed ej in under FHL, emellertid betyder FHL andra 

begränsningar ur arbetstagarens perspektiv.
23

  

 

Kopplingarna till immaterialrätten samt konkurrensrätten är stark. FHL är i grund och botten 

en konkurrensbegränsande lagstiftning. Dock är syftet med lagstiftningen att stimulera 

konkurrensen och uppmuntra förnyelse och utveckling, detta genom att endast skydda 

hemligheter som har betydelse för en sund konkurrens hos en näringsidkare.
24

 

Straffbestämmelserna i FHL har en nära anknytning till bestämmelserna i BrB. Till största del 

är det tillvägagångssättet vid anskaffandet av en företagshemlighet som kan bestraffas enligt 

andra bestämmelser än de i FHL, till exempel förmögenhetsbrott enligt 8 till 10 kapitlet 

BrB.
25

 Arbetsrättsliga sanktioner kan likaså komma ifråga vid olovliga röjande eller 

utnyttjande av företagshemligheter. Avsked samt uppsägning enligt 7 och 18 §§ lag (1982:80) 

om anställningsskydd, LAS, samt skadestånd är vanligt förekommande sanktioner vid brott 

mot FHL.
26

 Ovanstående visar på att FHL utgår från näringsidkarens behov av skydd, medan 

FHL ur arbetstagarens synvinkel innebär ett flertal begränsningar. Avvikelser får göras från 

den allmänna yttrandefriheten vilket har stor inverkan den enskilda arbetstagaren.  

 

2.2 FHLs bestämmelser  

 

FHL är uppbyggd kring fjorton paragrafer, där 1 § FHL ger en definition av begreppet 

företagshemlighet. Enligt FHL definieras en företagshemlighet såsom ”hemlig information i 

en näringsidkares rörelse vars obehöriga röjande kan medföra skada för denne i 

konkurrenshänseende”. Företagshemligheten och information avser härmed kunskap i en 

näringsidkares rörelse, som näringsidkaren vill hålla hemlig för utomstående. Om 

hemligheten röjs är detta till att medföra skada för näringsidkaren. Information, idéer och 

projekt bör kunna ses som företagshemligheter om dessa är av ett betydande värde för 

näringsidkaren.
27

 Enligt förarbeten till lagstiftningen är det ej uppgiftens karaktär som är 

                                                           
19

 Prop. 1990/91:64 s. 28 ff   
20

 Förenta nationernas konvention om mänskliga rättigheter, artikel 19. 
21

 Europakonventionen om skydd för mänskliga rättigheter och de grundläggande friheterna, artikel 10.1. 
22

 A a, artikel 10.2. 
23

 SOU 2008:63, s. 80-82.  
24

 A a, s. 61-62.  
25

 A a, s. 113. 
26

 A a, s. 132. 
27

 SOU 1983:52, s. 17. 
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avgörande för om informationen skall skyddas av FHL eller ej. Det avgörande är om 

informationen och kunskapen hålls hemlig och om ett avslöjande kan medföra skada.
28

 FHL 

saknar emellertid krav på att kunskapen och informationen skall vara dokumenterad. Lagen 

omfattar även ”rena minneskunskaper eller vetande hos en enskild person” enligt förarbeten 

till FHL.
29

 En företagshemlighet kan utgöra bland annat ett företags kundregister, kundavtal 

samt planerande affärsförbindelser.
30

 Det finns emellertid en viktig gränsdragning att göra 

mellan arbetstagarens personliga kunnande och arbetstagarens erfarenhet. Dessa skall ej 

omfattas av lagstiftningen. Kunskap och information som ej kan överflyttas till annan anses 

vara av personlig art och ingår därmed ej i arbetsgivarens rörelse. Detta är en central 

gränsdragning som måste övervägas noggrant för att förhindra att fel information skyddas av 

FHL. Denna gränsdragning görs från fall till fall av behörig domstol.
31

  

 

Det är arbetsgivaren som själv definierar vad som utgör en företagshemlighet inom sin 

verksamhet. Det är sedan arbetsgivaren uppgift att vidarebifoga denna definition till 

arbetstagarna. Denna möjlighet gör att definitionen av en företagshemlighet till stor del kan 

variera mellan arbetsplatser, vilket kan leda till stora problem för den enskilda arbetstagaren i 

att veta vad som faller under begreppet företagshemligheter. Verksamheten och 

näringsidkaren är de som styr vad som kan falla under begreppet företagshemligheter.
32

  

 

Hemlighetsrekvisitet i 1 § FHL är av största vikt, informationen anses endast som hemlig då 

denna bevaras inom en sluten krets.
33

 Kopplingar kan till följd av detta dras till 

immaterialrätten, där samma krav finns.
34

 Vidare måste informationen inneha ett 

marknadsvärde som medför skada för näringsidkaren vid röjande.
35

 Därefter behandlas 

ansvarsreglerna i FHL, ansvar vid brott mot olovlig spridning av företagshemligheter kan 

träda in dels i form av straff och skadestånd, eller endast i form av skadestånd då alla 

rekvisiten i 1 § FHL är uppfyllda. Straffsatsen uppgår till högst sex års fängelse för 

företagsspionage, enligt 3 § FHL. 4 § FHL är tillämplig på den som anskaffar sig en 

företagshemlighet med vetskap om att personen som tillhandahållit informationen eller någon 

före har gjort sig skyldig till företagsspioneri.  

 

2 §, andra och tredje stycket, FHL reglerar undantagsbestämmelserna för röjande av 

företagshemligheter. FHL berör endast obehöriga angrepp på företagshemligheter. Andra 

angrepp som är till följd av att någon röjer eller utnyttjar en företagshemlighet som denna 

eller någon före denna har fått del av i god tro, innefattas ej av lagstiftningen tillsammans med 

bestämmelserna om kritikrätt i 2 §, andra stycket, FHL. Kritikrätten medför att anskaffande, 

utnyttjande eller röjande av en företagshemlighet hos en näringsidkare för att offentligöra 

eller inför en myndighet avslöja något som skäligen kan misstänkas utgöra brott är lagligt. 

Röjandets legitimitet skall bedömas utifrån om röjandets uppgift var att visa på allvarliga 

missförhållanden i näringsidkarens rörelse eller om det finns misstankar på att brott försiggick 

i näringsidkarens rörelse, på vilket fängelse kan följa.
36

 Kritikrätten följs av yttrandefriheten, 

vilket ger arbetstagaren rätt att föra fram sin åsikt och kritisera arbetsgivarens handlande. 

Rätten att kritisera anses vara en viktig förutsättning för goda arbetsförhållanden och ett gott 

                                                           
28

 Lagutskottets betänkande 1988/89: LU30, s. 19. 
29

 Prop. 1987/88: 155, s. 34. 
30

 AD 1998 nr 80 och AD 2006 nr 49. 
31

 Prop. 1987/88: 155, s. 34. 
32

 A a, s. 36 f. 
33

 SOU 1983:52, s. 18. 
34

 Patentlag (1967:837) 2 §. 
35

 Prop. 1987/88: 155, s. 36 och s. 66.  
36

 Lag (1990:409) om skydd för företagshemligheter 2 §.  
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arbetsresultat. En vidsträckt kritikrätt är nödvändig för att en effektiv facklig verksamhet skall 

kunna bedrivas på arbetsplatsen. Arbetsgivaren å sin sida har på samma sätt rätt att kritisera 

facket och arbetstagarna.
37

 Arbetstagarens kritikrätt omnämns i AD 1997 nr 57. AD menade 

att tre privatanställda ambulanssjukvårdare hade rätt att uttala sig kritiskt om arbetsgivaren till 

media. Kritiken ansågs som välgrundad, och domstolen fann ej något syfte med att vilja skada 

bolaget med kritiken. Arbetstagarna kom därmed ej att överskrida sin kritikrätt genom 

uttalandena i media.  

 

Det finns en svår gränsdragning gällande hur stor andel av företagshemligheterna en 

arbetsgivare skall dela med sig av, till sina arbetstagare. Svårigheten ligger i att det emellanåt 

är nödvändigt för arbetstagaren att ta del av känslig information för att kunna utföra sina 

arbetsuppgifter. Resultatet av detta är att en näringsidkare får det allt svårare att skydda sina 

intressen och tillgångar då risken för spridningen ökar.
38

 De allvarligaste hoten för en 

näringsverksamhet är de inre hoten. Risken är ansenligare att bli angripen av en anställd än 

från utomstående personer.
39

 En verksamhets medarbetare är dess främsta tillgång samtidigt 

som medarbetarna och samarbetspartner utgör ett av de allvarligaste hoten vid spridning av 

företagshemligheter. Därmed är den ömsesidiga lojalitetsplikten och det ömsesidiga 

förtroendet av största vikt mellan arbetsgivare och arbetstagare.
40

 Om en arbetstagare 

överskrider sina rättigheter inom anställningen och uppsåtligt eller oaktsamt röjer eller 

utnyttjar en företagshemlighet kan denne ställas till svars, enligt 7 § FHL. 

 

Skadestånd utifrån FHL regleras i paragraferna 5 till 10 §§ FHL och skall utdömas om en 

person har ansetts brutit mot 3 eller 4 §§ FHL. Ett vitesföreläggande kan utfärdas enligt FHL 

om ett angrepp kan ses som obehörigt enligt 2 § FHL. Den som angripit företagshemligheten 

kan vid vite förbjudas att utnyttja eller röja hemligheten, enligt 11 till 13 §§ FHL. Inlösen av 

företagshemligheter regleras i 14 § FHL, vilket innebär att en domstol besluta att en handling 

som innefattar en företagshemlighet och som angripits och som finns i angriparens besittning, 

skall kunna återlämnas till näringsidkaren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37

 www.lärarförbundet.se, 2011-05-24. 
38

 SOU 1983:52, s. 311.  
39

 Prop. 1987/88: 155, s. 37.  
40

 Wainikka, s. 83. 

http://www.lärarförbundet.se/
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3. Utökade skyddsverktyg för arbetsgivaren 
 

Det finns ytterligare tillvägagångssätt att skydda företagshemligheter.  Genom användandet 

av utökade skyddsverktyg kan arbetsgivaren kontroller arbetstagaren efter anställningens 

upphörande. Dessa skyddsverktyg är allmänt välkända och använda ideligen för att skydda 

företagshemligheter och annan information som är av vikt i anställningsförhållanden. Ur 

arbetstagarens perspektiv innebär dessa verktyg ytterligare begränsningar i yttrandefriheten 

samt friheten att byta eller starta egen verksamhet inom samma bransch.  
 

3.1 Lojalitetsplikt  

 

Genom anställningsavtalet får alla arbetstagare en lojalitetsplikt gentemot sin arbetsgivare, en 

skyldighet att ej sprida uppgifter som kan skada eller konkurrera med arbetsgivarens 

verksamhet.
41

 Enligt AD kan en arbetstagare ådra sig ett skadeståndsansvar gentemot sin 

arbetsgivare genom att i strid med sitt anställningsavtal, och den lojalitetsplikt som följer av 

detta förbereda och starta en konkurrerande verksamhet eller sprida uppgifter till följd att 

skada arbetsgivaren.
42

 Därutöver är arbetstagaren förhindrade att lämna ut uppgifter som kan 

skada arbetsgivaren även om en lojalitetsplikt ej är avtalad mellan parterna.
43

 Lojaliteten skall 

först och främst ligga hos den nuvarande arbetsgivaren. Vi brott mot lojalitetsplikten återfinns 

ett flertal sanktioner. Den radikalaste påföljden är uppsägning eller avskedande enligt 7 eller 

18 §§ LAS. Arbetstagaren har då åsidosatt sina förpliktelser gentemot sin arbetsgivare så pass 

grovt att uppsägning eller avsked kan ses som skäligt. Utöver dessa påföljder kan 

arbetstagaren bli skadeståndsskyldig gentemot arbetsgivaren för de skador handlandet har 

medfört.
44

 Arbetstagare med särskild förtroendeställning har en än mer långtgående 

lojalitetsplikt gentemot sin arbetsgivare.
45

 Under lojalitetsplikten faller även tystnadsplikten.
46

 

 

3.2 Tystnadsplikt  

 

I den privata sektorn råder till största del en avtalsfrihet gällande tystnadsplikten, emellertid 

kan vissa generella regler hittas angående tystnadsplikt i lag (1976:580) om medbestämmande 

i arbetslivet samt i kollektivavtal.
47

 Genom tystnadsplikten skyddas information som är 

skadlig för näringsidkaren vid spridning. FHL innehåller två regler som behandlar 

tystnadsplikt, 7 §, andra stycket, FHL anger att tystnadsplikt för en arbetstagare som 

huvudregel upphör i samband med anställningens slut. 8 § FHL anger att var och en som fått 

del av en företagshemlighet, som kan skyddas genom FHL, har tystnadsplikt. Utöver detta 

bygger tystnadspliktsreglerna främst på den tystnadsplikt som arbetstagare omfattas av genom 

andra lagar och avtal, så som det enskilda anställningsavtalet.
48

 Om tystnadsplikten bryts kan 

det föreligga skäl för uppsägning enligt 7 § LAS, detta har fastställts av AD.
49

  

                                                           
41

 AD 1989 nr  90. 
42

 AD 2009 nr 38. 
43

 Fahlbeck, s. 97. 
44

 Källström, Kent & Malmberg, Jonas, Anställningsförhållandet : inledning till den individuella arbetsrätten, 

nedan Källström & Malmberg, s. 244. 
45

 Sigeman, Tore, Arbetsrätten – en översikt, nedan Sigeman, s. 150. 
46

 Fahlbeck, s. 94. 
47

 A a s. 93-97. 
48

 A a, s. 56-57. 
49

 AD 2006 nr 118. 
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3.3 Konkurrensklausuler 

 

Vid en avslutad anställning, frivilligt eller genom tvång, avslutas även dennes lojalitetsplikt 

gentemot arbetsgivaren. Arbetstagaren har nu rätt att bedriva konkurrerande verksamhet eller 

påbörja anställning hos ett konkurrerande företag. Emellertid finns det utökade verktyg, 

konkurrensklausuler, för en näringsidkare att förhindra att en före detta arbetstagare tar 

anställning hos konkurrenter eller rätt att bedriva egen verksamhet. Dessa klausuler innebär 

att lojalitetsplikten och tystnadsplikten gentemot arbetsgivaren förlängs. Konkurrensklausuler 

kan användas för att skydda företagshemligheter och företagsspecifikt kunnande, klausulerna 

är många gånger sanktionerade med vitesbestämmelser.
50

  Konkurrensklausuler får endast 

praktiskt och juridisk verkan om dessa förekommer i det enskilda anställningsavtalet.
51

 

 

Bestämmelserna om konkurrensklausulerna bygger på en överenskommelse mellan Svenska 

Arbetsgivareföreningen och bland annat Svenska Industritjänstemannaförbundet, från 1969.
52

 

Överenskommelsen kom att reglera bruket och utformningen av konkurrensklausuler. 

Resultatet kom att leda till fyra begränsningar. Den första begränsar tillämpningsområdet av 

klausulerna, de får endast användas inom relevanta områden. Den andra begränsar 

skyddsområdet, som beskriver för vilka syften som klausulerna är tillåtna. Den tredje 

begränsningen reglerar klausulens giltighetstid, vilken normalt ej får överstiga två år. Den 

fjärde och sista begränsningen styr sanktioner och vederlag. De arbetstagare som ingår 

klausuler har rätt till ersättning för de begränsningar som detta innebär.
53

  

 

Möjligheten att avtala om konkurrensklausuler begränsas av 36 och 38 §§ Lag (1915:218) om 

avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, AvtL.
54

  Avtalsvillkoren kan 

enligt 36 § AvtL jämkas eller lämnas utan avseende om dessa kan anses vara oskäliga med 

hänsyn till avtalets innehåll och omständigheterna kring avtalets villkor. 38 § AvtL reglerar i 

sin tur konkurrensklausulens längd och vad som anses som skäligt. 

 

3.4 Sekretessklausuler  

 

Sekretessklausuler kan ses som en avtalsregel som utvidgar tystnadsplikten efter 

anställningens upphörande.
55

 Sekretessklausuler är än mer begränsade än konkurrensklausuler 

och förutsätter att arbetstagarens tystnadsplikt begränsas på ett mer markerat sätt efter 

anställningens upphörande, gällande vissa förhållanden som rör arbetsgivaren som 

arbetstagaren har fått del av i verksamheten. Emellertid innebär sekretessklausuler ej ett 

konkret förbud mot konkurrens mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. Sekretessklausuler 

ingås oftast i samband med konkurrensklausuler.
56

 Sekretessklausuler kan avtalas och hittas i 

kollektivavtal samt i den enskildes anställningsavtal. Begränsningar sätts av avtalsfriheten 

genom 36 § AvtL. Avtalsfrihet skall vara större för sekretessklausuler än för 

konkurrensklausuler, då dessa ej begränsar arbetstagarens frihet i lika hög utsträckning som 

konkurrensklausuler.
57

  

                                                           
50

 Källström & Malmberg, s. 259. 
51

 SOU 1983:52, s. 179. 
52

 Prop. 1987/88:155, s. 21. 
53

 Källström & Malmberg, s. 260-261. 
54

 A a, s. 261. 
55

 Fahlbeck, s. 123. 
56

 A a, s. 105-106. 
57

 A a, s. 124-125. 
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4. Förslag till förstärkt skydd för företagshemligheter  
 

Den 19 april 2007 fattades regeringsbeslut att en utredning gällande skyddet för 

företagshemligheter skulle genomföras. Utredningen, med namnet, Utredning om skydd för 

företagshemligheter, resulterade i betänkandet SOU 2008:63, Förstärkt skydd för 

företagshemligheter. Utredningen utfördes av justitiedepartementet i nära samråd med 

sakkunniga experter. Dessa har kommit att ställa sig bakom det redovisade förslaget och de 

övervägandena som har framställts i SOU 2008:63.
58

 Men enligt arbetstagarsidan som 

representeras av flera fackföringar innebär förslaget i SOU 2008:63 flera problem ur 

arbetstagarens perspektiv. 
 

4.1 Bakgrund till nytt betänkande 

 

Sedan införandet av FHL, 1990, har stora förändringar kommit att ske nationellt samt 

internationellt, ny teknik och nya sätt att överföra och lagra information har revolutionerat 

användandet av elektroniken. Stora genombrott har skett under en mycket kort period, vilket 

har utvecklat den internationella handeln och därmed även den internationella konkurrensen. I 

och med en ökad konkurrens och ny teknik ökar riskerna. Risken för företagsspionage samt 

andra olagliga intrång i en näringsverksamhets tillgångar går hand i hand med denna 

utveckling.
59

 Utöver dessa risker har utvecklingen resulterat i en ökad flexibilitet på 

arbetsmarknaden.
60

 SOU 2008:63 är ett svar på denna utveckling. Enligt utredningen finns det 

ett ansenligt behov av att utreda den rådande lagstiftningen.
61

  

 

4.1.1 Utredningsdirektivet 

 

SOU 2008:63 grundas på ett utredningsdirektiv från 2007. Syftet med direktivet var att se 

över skyddet för företagshemligheter med anledningen av utvecklingen i samhället och se om 

en anpassning var behövlig. Bakgrunden till direktivet är främst det så kallade Ericsson-

målet.
62

  

 

4.1.1.1 Ericsson-målet  

 

Ericsson-målet behandlar företagsspiongage. En tidigare anställd på Ericsson, kom att anlita 

två anställda på Ericsson för att få fram säkerhetsklassade dokument, vilket denna sedan kom 

att lämna till en rysk underrättelseagent. Den tidigare anställda kom att i Stockholms tingsrätt 

dömas för grovt spioneri.
63

 De två anställda vid Ericsson kom att åtalas för medverkan till 

företagsspioneri. Hovrätten ansåg att dokumenten utgjorde företagshemligheter enligt 

definitionen i 1 § FHL. Hovrätten gjorde en bedömning av dokumenten för att se om 

innehållet kom att ligga utanför ramen för de tilltalades arbetsuppgifter och som de kan ha 

ansetts beretts sig tillgång till på ett olovligt sätt. En av de två Ericsson anställda ansågs ej ha 

                                                           
58

 SOU 2008:63, s. 3-4. 
59

 A a, s. 53. 
60

 A a, s. 62-63. 
61

 A a, s. 53.  
62

 Direktiv 2007:54. 
63

 Stockholms tingsrätts dom 2003-06-17 i mål B 7025-02.  
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berett sig tillgång till dokumenten olovligen, då han hade lovlig tillgång till dem i tjänsten. 

Han kunde därmed ej dömas för företagsspioneri, då de dokument han överlämnat ej var 

annan än sådan information som utgjort hans arbetsmaterial. Skälen för denna bedömning 

anförde hovrätten var lagstiftningens klara uttalanden om att anställdas utnyttjande och 

röjande av företagshemligheter som de har tillgång till i sitt arbete ej skall straffsanktioneras. 

Detta innebär att ett sådant förfarande inte heller skall kunna vara straffbart, även vid 

medverkan till någon annans företagsspioneri. Den andra tilltalade kom att dömas, för 

företagsspioneri, då han till en viss mån överlämnat och olovligen berett sig tillgång till 

företagshemligheter som låg utanför hans arbetsmaterial, påföljden kom att bestämmas till 

fängelse i fyra år.
64

  

 

4.2 SOU 2008:63  

 

SOU 2008:63 utgångspunkt är att överväga om tillämpningsområdet för FHL har en lämplig 

avgränsning som kan anses som ändamålsenlig.  Hänsyn har tagits till små och medelstora 

företags och deras behov av en väl anpassad lagstiftning, som är funktionell, förutsebar samt 

smidig att tillämpa. Utländsk rätt har hafts i åtanke och stor vikt har i utredningen lagts vid att 

hitta en balans mellan företagens behov till skydd, och huvudregeln gällande öppenhet och ett 

fritt informationsutbyte i samhället.
65

 

 

Straffbestämmelserna har analyserats och fokus ligger på om dessa skall utvidgas eller ej. 

Utredningens mål är att likaså utreda skadeståndsbestämmelserna, gällande om 

skadeståndsansvar skall omfatta andra än de traditionella arbetstagarna. Frågan gällande 

bevissäkring togs upp under beredning, då vissa harmoniseringsåtgärder ej har införts i svensk 

lagstiftning, enligt TRIPS-avtalet. Utredningen sätter även fokus på om arbetstagare har 

hindrats, på grund av FHL, att påtala missförhållanden på dess arbetsplats.
66

 

Remissyttrandena är svar på denna utredning. 

 

Resultatet av utredningen är betänkandet, SOU 2008:63, Förstärkt skydd för 

företagshemligheter, som kom att publiceras i juni 2008.
67

 Betänkandet presenterar vissa 

förändringar i lagstiftningen, som enligt betänkandet bör införas. Enligt utredningen skall 7 § 

FHL upphöra. 1 till 6, 8, 11 och 14 §§ FHL skall få nya lydelser, samt att tio nya paragrafer 

föreslås införas i lagstiftningen, 3 a§ och 15 till 23 §§.
68

  

 

4.2.1 Tillämpningsområdet  

 

De grundläggande förutsättningarna för tillämpningen av FHL framgår av lagstiftningens 1 

och 2 §§ FHL. Dessa paragrafer beskriver vad som utgör en företagshemlighet och vad som ej 

utgör obehöriga angrepp.
69

 Anmärkningar har riktats mot FHL då denna definition många 

gånger har lett till en bristande förutsägbarhet för arbetstagare i frågan gällande vad som utgör 

en företagshemlighet, lagstiftningen har ansetts otydlig. Övervägande har gjorts gällande 

definitionen och utredningens bedömning är att det ej finns skäl till en ändring av 
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 Svea Hovrätts dom 2003-10-20 i mål B 5221-03.  
65

 SOU 2008:63, s. 53-54.  
66

 A a, s. 15.  
67

 A a, s. 4.   
68

 A a, s. 39.  
69

 A a, s. 65. 
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definitionen, lagstiftningens syfte är att vara vid och flexibel. Utredningen menar att det finns 

tillräcklig exemplifiering i förarbeten och praxis gällande vad som kan anses vara en 

företagshemlighet. En ändring av definitionen kan leda till en inskränkning av de enskilda 

individernas möjligheter att fritt kunna utnyttja sitt kunnande. Vilket kan motverka det 

samhällsekonomiska intresset och huvudregeln att kunskap skall fritt kunna flöda. Trots 

tidsperspektivet sedan lagen trädde i kraft står sig definitionen fortfarande bra, den är flexibel 

och vid, vilket innebär att den kan följa utvecklingen i samhället. Definitionen har därmed en 

förutsättning att även i framtiden stå sig stark.
70

  

 

Ytterligare anmärkningar har riktats mot FHL då det är näringsidkaren, enskilt, som får 

avgöra vad som kan definieras som en företagshemlighet inom dess verksamhet. Utredningen 

visar emellertid på att det ej finns någon annan möjlighet eller rimlig lösning än att låta 

näringsidkaren själv får avgöra vilken information som skall vara hemlig och kunna definieras 

som en företagshemlighet. Den fråga som faktiskt ligger i näringsidkarens händer är ej om 

viss information utgör en företagshemlighet, utan om en viss information skall hållas hemlig. 

Rekvisiten och förutsättningar som 1 § FHL stadgar skall ses som tillräckliga för att lagen 

endast skall skydda information som har ett skyddsvärde.
71

  

 

Reglerna om yttrandefrihet och FHL är ibland problematisk. Anskaffarfriheten går före 

straffbestämmelserna i FHL, ansvar kan därmed ej utkrävas om någon anskaffar en 

företagshemlighet i syfte att sedan publicera uppgifterna. Emellertid kan anskaffningssättet 

komma att bli straffbart om tillvägagångssättet kan ses som straffbart enligt bland annat BrB. 

Ansvar för brott kan därmed utdömas utan hinder av att yttrandefriheten omfattas av YGL.
72

  

 

Frågan gällande om FHL har inneburit ett hinder för arbetstagare att avslöja missförhållanden 

på arbetsplatsen har varit omdiskuterad. Utredningen visar dock att lagen ej är ett hinder för 

arbetstagare att påtala och föra fram allvarliga missförhållanden. Emellertid finns det 

upplevda problem gällande detta på arbetsmarknaden, vilket har resulterat i ett förslag till ett 

förtydliggörande i 1 § FHL. I förtydligandet framgår det att företagshemligheter i lagens 

mening aldrig avser information angående brott eller annat missförhållande. Vidare bör ett 

nytt fjärde stycke införas i 2 § FHL. Vilket skulle erinra om att lagens bestämmelser ej skall 

tillämpas om de strider mot tryck- eller yttrandefriheten. Detta kan enligt utredningen framstå 

som självklart, men det finns ett behov av att klargöra detta i lagtexten i syfte att underlätta 

tillämpningen av FHL.
73

  

 

4.2.1.1 Remissyttrande - betänkandet i sin helhet och tillämpningsområdet  

 

SOU 2008:63 kom under hösten 2008 och var ute för remissyttrande. Överlag kom de berörda 

instansernas remissyttrande att ställa sig bakom en förändring av FHL.
74

 Utredningen anses 

vara en förbättring av den nu gällande lagstiftningen. En utveckling av lagstiftningen kan 

bidra till att skyddet för företagshemligheter på ett lämpligt sätt förstärktes. Betänkandet 

ansågs överlag vara väl genomtänkt och väl avvägt.
75

 Reservationer gällande hur förslaget kan 
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påverka rörligheten på marknaden finns dock.
76

 Men åtskilliga instanser menar att ett behov 

finns av en utökad lagstiftning, åtskilliga refererar till Ericsson-målet som ett bevis på detta.
77

 

Tjänstemännens centralorganisation, TCO, Landsorganisationen, LO, Sveriges akademikers 

centralorganisation, SACO, Journalistförbundet samt Jusek har emellertid en annan 

uppfattning.
78

  

 

Med tanke på arbetstagarens påverkan av SOU 2008:63 anser TCO, SACO, LO, Jusek och 

Journalistförbundet sammanfattningsvis att utredningens förslag ej bör ligga till grund för 

ändringar i FHL. Utredningen har ej getts den tid samt de resurser som erfordras för att ge en 

korrekt bild av verkligheten.
79

 En fullständig utredning saknas. Utgångspunkten för 

betänkandet är konsekvenserna utifrån Ericsson-målet, ej de faktiska problem som 

näringsidkaren upplever.
80

 FHL ger i sin nuvarande utformning ger ett starkt skydd både 

genom skadeståndsbestämmelser samt genom dess straffbestämmelser. Användningen av 

konkurrens- och sekretessklausuler är idag väl utbrett i det svenska samhället, vilket utvidgar 

FHLs skyddsområde. Sammanfattningsvis kan skyddet för företagshemligheter i dess 

nuvarande form ses som starkt. Detta påvisas även genom att andra straffbestämmelser kan 

tillämpas, så som uppsägning och avsked enligt 7 och 18 §§ LAS.
81

  

 

Utredningen har ej kunnat påvisa att en förstärkning av skyddet är behövligt.
82

 Det saknas en 

fullständig utredning om de upplevda problemen för företagen och på marknaden.
83

 

Betänkandet föreslår en förstärkt kriminalisering som riktar sig mot arbetstagare, nya 

skadeståndsregler och ett nytt tvångsmedel i form av bevissäkring. Dessa förslag presenteras 

utan empirisk undersökning.
84

 Journalistförbundet anser att betänkandet är omöjligt att ta 

ställning till. Utredningen har därmed ej på ett tillfredsställande sätt bejakat eller övervägt 

förslagens konsekvenser för arbetstagarna, i form av osäkerhet i arbetslivet samt de ökade 

inlåsningseffekter på arbetsmarknaden förändringarna kan leda till.
85

 

 

TCO kallar FHL för ”munkavlelagen”, då de anser att lagen påverkar arbetstagarnas 

yttrandefrihet på arbetsplatsen negativt. Arbetstagarnas ställning på arbetsplatsen är för svag, 

vilket påverkar viljan och möjligheten att yttra sig gällande missförhållanden på arbetsplatsen. 

Lagstiftningen kan leda till oönskade inlåsningseffekter samt ökad risk för ”tysta 

arbetsplatser”. Lagens effekter för yttrandefriheten och ett fritt och sunt meningsutbyte 

mellan arbetsgivaren och arbetstagare på arbetsplatsen kan ej beaktats tillräckligt i 

utredningen.
86

 Journalistförbundet anser att de skandaler som det privata näringslivet har 

drabbats av, hade kunnat undvikas genom en större öppenhet på arbetsplatserna. Utredningens 

förslag till ny lagstiftning kan spä på den idag rådande osäkerhet som finns. Utredningens 

förslag till ny lagstiftning ser journalistförbundet som ett hot mot en journalistik som har till 

syfte att beskriva för medborgarna väsentliga skeenden, företeelser och missförhållanden 

såväl inom förvaltning som inom det privata näringslivet.
87
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En utökad definition gällande begreppet företagshemlighet är enligt majoriteten av 

remissyttrandena ej nödvändig. Definitionens styrka ligger i den vida och generella 

tolkningen av begreppet, denna ger FHL en önskvärd tyngd.
88

 LO, TCO och SACO menar 

emellertid att ett förtydligande av definitionen är att önska. Definitionen av begreppet är idag 

alltför vid. Detta leder till en bristande förutsägbarhet för arbetstagaren och arbetsgivaren. Det 

bör i lagstiftningen tydligt återges vad som typiskt sett kan ses som en företagshemlighet, 

detta bör speciellt framgå i FHLs förarbeten. LO, TCO och SACO kan se ett viss värde av att 

ha en flexibel definition, men detta bör istället kunna uppnås genom att göra regeln 

semidispositiv, det bör vara möjligt att avvika från lagstiftningen genom kollektivavtal.
89

  

 

Kritikrätten i FHL är en viktig aspekt, som bör värdesättas högt. Genom att tydliggöra YGRs 

reglers tillämplighet vid tillämpningen av FHL blir lagstiftningen klarare.
90

 Dock har kritik 

riktats mot reglerna, då dessa regler kolliderar med tystnadsplikt och lojalitetsplikten i vissa 

lägen, och skapar en osäkerhet för arbetstagaren.
91

 LO har upplevt att åtskilliga medlemmar 

efterlyser rådgivning och är rädda för att påtala oegentligheter på arbetsplatsen då det finns en 

osäkerhet kring när undantagsbestämmelsen, i 2 § FHL, är tillämplig. Det är först efter en 

anställnings upphörande som medlemmar vågar göra anmälningar mot brott och andra 

missförhållanden på den då före detta arbetsplatsen.
92

 Istället för att införa 

undantagsbestämmelsen i 2 § FHL, bör en positiv rättighet införas i FHL. Vilket skulle ge 

arbetstagaren rätt, utan hinder av andra bestämmelser i FHL eller avtal, att offentliggöra eller 

avslöja brottslig verksamhet eller andra allvarliga missförhållanden på arbetsplatsen. Denna 

regel bör därmed åtföljas av en skadeståndssanktionerad bestämmelse som skyddar en 

arbetstagare mot obehöriga angrepp eller åtgärder från arbetsgivarens sida. Detta skulle stärka 

arbetstagarens ställning vilket är positivt ur den enskilda arbetstagarens perspektiv
93

  

 

 

4.2.2 Straffansvaret  
 

FHL innehåller idag två straffbestämmelser enligt 3 och 4 §§ FHL. Kriminaliseringen är 

inriktad på förfarandet om någon olovligen anskaffar sig tillgång till en företagshemlighet. 

Straffbestämmelserna innefattar därmed ej röjande eller utnyttjande av företagshemlighet som 

denne har fått tillgång till på ett lovligt sätt. Möjligheten finns däremot att utkräva skadestånd 

för dessa handlingar, men enligt vissa granskare av lagstiftningen är detta ej tillräckligt. 

Arbetstagaren har sällan möjligheten att betala ett skadestånd som kompenserar 

arbetsgivarens skada. En konsekvens av det idag begränsade straffansvaret är att mindre 

arbetsgivare ofta har svårt att driva en civilrättslig process, tid och resurser krävs då dessa 

processer ofta är komplicerade och mycket tidskrävande. Enligt utredningen bör FHL 

fokusera mindre på arbetstagaren och istället mer på den som utnyttjar företagshemligheten.
94

  

 

Enligt utredningen finns det därmed skäl att utvidga straffansvaret, så att det även innefattar 

obehöriga röjanden och utnyttjanden av företagshemligheter som görs av personer med lovlig 

tillgång till hemligheterna. Skälen till detta är att näringsidkaren drabbas av stora skador vid 

ett eventuellt röjande av företagshemligheter, angrepp av denna sort leder även till en 
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snedrivning i konkurrensen, vilket har en negativ effekt för samhället som helhet. 

Utredningen stadgar att arbetsgivaren många gånger har en sårbar roll i förhållandet till 

arbetstagaren gällande företagshemligheter. Brister i den svenska lagstiftningen har många 

gånger kunnat ses, bland annat i det så kallade Ericsson-målet.
95

  

 

Problemet ligger idag i att det i allt större utsträckning än tidigare är lättare för arbetstagare att 

få tillgång till företagshemligheter. Skador av detta slag kan bli mycket påtaliga. Innan FHLs 

införanden fanns det i IKL straffregler gällande vissa obehöriga användanden och röjanden av 

företagshemligheter, dock kom dessa att avkriminaliseras i och med införandet av FHL, 

skadeståndsregler kom att ersätta dessa. Skälet för denna avkriminalisering är traditionen i 

svensk rätt att det ej bör förekomma straffsanktioner för brott mot avtalsförpliktelser om det 

istället finns verkningsfulla civilrättsliga sanktioner. Idag är vissa straffbestämmelser enligt 

BrB tillämpliga vid brott mot företagshemligheter, speciellt för personer med särskild 

förtroendeanställning, exempelvis om trolöshet mot huvudman i 10 kapitlet 5 § BrB. Andra 

regler i BrB kan komma att bli tillämpliga vid frågan om röjanden eller utnyttjande av 

företagshemligheter, men det finns ej någon förutsägbarhet i frågan om vilket handlande som 

kan föranleda straffansvar. Detta är något som bör ses som negativt, för både arbetsgivare och 

arbetstagare, och kan orsaka osäkerhet hos båda parterna.
 96

 

 

Idag finns det mycket som talar för att behovet av en utökad lagstiftning är nödvändig. 

Teknikutvecklingen har medfört att det är enklare att överföra och kopiera en näringsidkares 

företagshemligheter, samtidigt är det idag svårare att skydda sig mot angrepp, och riskerna för 

att bli upptäckt kan ses som små. Arbetsmarknaden är idag mer rörlig, och näringsidkare 

använder i stor utsträckning bemanningsföretag för att utföra visst arbete. Detta har inneburit 

att utomstående arbetstagare får en insyn i ett företags verksamhet, och i vissa fall tillgång till 

företagshemligheter på samma sätt som motsvarar en traditionell arbetstagares insyn i 

verksamheten.
97

  

 

Utredningen menar att de civilrättsliga sanktionerna som står till förfogande, arbetsrättsliga 

sanktioner i form av uppsägning och avsked samt skadeståndskyldighet ej är tillräckliga för 

att kunna förhindra angrepp på företagshemligheter. Risken för uppsägning och avsked utgör 

normalt en bra sanktion, men beträffande tidigare arbetstagare saknar sanktionsmöjligheten 

någon betydelse. Skadeståndsansvaret står fortfarande kvar, men den då tidigare arbetstagaren 

har ofta små möjligheter att betala ett skadestånd som kan motsvara arbetsgivarens förlust 

eller utebliven vinst. Vid en jämförelse hur straffansvaret utomlands ser ut finns det inom 

flera europeiska länder lagregler som stadgar att alla angrepp på företagshemligheter av 

anställda är kriminaliserade. Ytterligare skäl för ett utvidgat straffansvar enligt utredningen är 

att små företagen ej har de ekonomiska och kunskapsmässiga resurserna att bedriva en 

civilrättslig process. Vid en kriminalisering av alla obehöriga angreppen kan istället en 

anmälan göras som sedan utreds av polis och åklagare. En utvidgning av straffansvaret kan 

emellertid leda till en minskad rörlighet på arbetsmarknaden och en ökad ovilja till 

entreprenörskap kan uppstå. Dessa argument är viktiga att ta hänsyn till men utredningen 

pekar ändock på att det är viktigt att det finns skydd för kostsamma investeringar i kunskap.
98

 

 

En begränsning måste emellertid göras för att undvika att mindre klandervärdiga förfarande 

kommer att omfattas av straffansvaret i FHL. En begränsning gällande ringa fall bör införas, 
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detta ger domstolarna en möjlighet att bedöma samtliga omständigheter kring en gärning. 

Dessutom bör ytterligare begränsningar finnas för gärningar som begås efter anställningens 

upphörande. Detta då företagshemligheter med få undantag har en begränsad livslängd. En 

parallell kan här dras till konkurrensklausuler som ej bör överstiga två år, därmed finns det 

även en lämplighet att införa en begränsning i tidigare arbetstagares straffansvar så att det ej 

skall vara möjligt att utkräva straffrättsligt ansvar för röjande och utnyttjande efter två år efter 

anställningen avslutats. Den begränsning bör gälla för personer som har likställts med 

arbetstagare enligt SOU 2008:63, så som inhyrd personal.
99

 

 

Ytterligare menar utredningen att en ändring i den nu gällande 4 § FHL är nödvändigt, så att 

den även innefattar den som anskaffar en företagshemlighet från någon annan som i sin tur 

gör sig skyldig till brott, skall kunna dömas för olovlig befattning med företagshemlighet. 

Med anledning av detta utgör en person som skaffar sig tillgång till en företagshemlighet sig 

skyldig till olovlig befattning av företagshemlighet. Den som aktivt lämnar ut en 

företagshemlighet kan göra sig ansvarig för anstiftan till arbetstagarens brott mot den 

föreslagna paragrafen 3 a § i SOU 2008:63, eller så kan mottagarens handling ses som 

företagsspioneri. Straffreglerna för olovligt röjande samt utnyttjande av företagshemligheter 

bör enligt utredningen dömas till böter eller fängelse i högst två år. För grovt brott bör 

straffskalan vara fängelse i lägst sex månader och högst sex år.
100

  

 

4.2.2.1 Remissyttrande – straffansvaret 

 

Enligt en rad instanser finns det flera goda skäl för en utvidgning av straffansvaret i FHL. Att 

harmonisera straffskalan i FHL med de förmögenhetsbrottsliga straffskalorna i BrB kan ses 

som positivt. Ericsson-målet visar på behovet av ett utvidgat straffansvar i FHL. Det är av stor 

betydelse att såväl arbetstagaren som andra personer, som har deltagit i arbetsgivarens 

verksamhet, kan ådra sig straffansvar på de sätt som utredningen föreslår.
101

  

 

LO påtalar däremot att det inom svensk rätt finns en lång tradition gällande att 

straffsanktioner ej skall förekomma vid brott mot avtalsförpliktelser, om det istället anses 

finnas andra verkningsfulla sanktionsformer. Det finns idag en tillräcklig sanktionsform, i 

form av skadestånd ensamt eller i kombination med andra arbetsrättsliga sanktioner. En 

försiktighet bör iakttas innan en utvidgning av straffansvaret genomförs, då reglernas verkan 

kan ha negativa inverkan på öppenheten, nyskapandet och entreprenörskapet i Sverige. 

Utredningen föreslår vidare att straffansvaret i FHL skall utökas till att omfatta 

företagshemligheter som den vederbörande tagit del av på grund av anställning, uppdrag eller 

liknande. Om straffansvaret utvidgas är det viktigt att ej lindriga överträdelse omfattas av 

lagstiftningen och att det samtidigt i förarbeten ges konkreta exempel på vad som faller 

utanför det straffbara området.  Stor vikt bör läggas på förarbeten till lagstiftningen, då det av 

rättssäkerhetsskäl är viktigt att förarbeten ger konkreta exempel på vad som faller utanför det 

straffbara området. LO, TCO och SACO menar att det ej finns något som talar för att en 

näringsidkare kan erhålla ett starkare skydd mot angrepp av företagshemligheter genom den 

föreslagna utvidgningen av straffansvaret i SOU 2008:63. Utvidgningen skulle endast betyda 

ytterligare begränsningar för den enskilda arbetstagaren.
102
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4.2.3 Skadestånd  

 

Skadeståndsreglerna i FHL utgår från 5 till 10 §§ FHL, skadestånd kan utdömas vid brott mot 

företagsspionage eller olovlig befattning med företagshemligheter. Den skyldige skall ersätta 

den skada som uppkommit genom brott, samt den skada som följer av ett eventuellt senare 

obehörigt utnyttjande eller röjande av företagshemligheten. Gärningsmannen kan då bli 

skadeståndskyldig vid röjande av en företagshemlighet till en annan person som i sin tur 

utnyttjar denna företagshemlighet. Gärningsmannen kan då ådra sig ansvar för den skada som 

uppkommer genom detta utnyttjande. Om mottagaren av företagshemligheten var i god tro 

kan denna ej drabbas av skadeståndsansvar enligt 2 § tredje stycket FHL, var emellertid 

vederbörande i ond tro blir även denne skadeståndsskyldig enligt 5 § FHL.
103

  

 

Enligt 6 § FHL skall den som uppsåtligen eller av oaktsamhet utnyttjar eller röjer en 

företagshemlighet som denna i förtroende fått tillgång till i samband med en affärsförbindelse 

ersätta den skada som uppkommer enligt detta förfarande. Oftast föreligger det en 

avtalsrelation mellan näringsidkaren och den som har fått ta del av företagshemligheten. Om 

mottagaren handlar på ett sådant sätt som strider mot vad de tillsammans är överens om är 

detta ett avtalsbrott. Utformningen av skadeståndsbestämmelserna i FHL gör ej någon 

skillnad på påföljdshänseende mellan missbruk av arbetstagaren eller gällande missbruk av 

företagshemligheter som någon i förtroende har fått del av genom affärsförbindelse eller i 

form av uppdragstagare. Dessa uppdragstagare har ofta uppdrag eller arbetsuppgifter som i 

stor utsträckning är av samma slag som traditionella arbetstagare har.
104

 Uppdragstagare 

omfattas till största del ej av lagreglerna i FHL, detta innebär att personer som är arbetstagare 

hos ett bemanningsföretag, och som i sin tur är uthyrd till en annan näringsidkare för att 

utföra arbete omfattas ej av FHL. Anledningen till detta är att den inhyrda arbetstagaren ej är 

direkt anställd hos arbetsgivare där denna utför sitt uppdrag. Vidare kan inhyrd personal ej ses 

som en uppdragstagare, då uppdragsavtalet har ingåtts mellan näringsidkaren å ena sidan och 

bemanningsföretaget å andra sidan, däremot föreligger principalansvar.
105

 Principalansvar är 

arbetsgivarens lagstadgade ansvar för arbetstagaren. När en arbetstagare vållar skada i 

tjänsten blir principalansvaret tillämpligt. Arbetsgivarens principalansvar regleras i 3 kapitlet 

1 § skadeståndslag (1972:207). Lagregeln har till uppgift att ge skydd åt den skadelidande.
106

 

Arbetstagarens eventuella ersättningsskyldighet regleras i 4 kapitlet 1 § skadeståndlagen. 

Förestår synnerliga skäl till hänsyn av handlingens beskaffade, arbetstagarens ställning och 

skadelidande skäl kan arbetstagaren bli skadeståndsskyldig.  Enligt långvarig svensk praxis 

följer att principalansvaret i kontraktsförhållanden i stort sett är oinskränkt. Principalen bör 

därför svara för handlingar som arbetstagaren begår mot principalens kontraktspart. Med 

bakgrund till detta kan inhyrd personal ej bli personligen ansvarig gentemot näringsidkaren 

för den skada som uppkommer genom röjande eller utnyttjande av företagshemligheter på ett 

olovligt sätt. Emellertid kan en skadeståndsskyldighet gentemot det bemanningsföretag denna 

är anställd hos uppkomma, detta på grund av avtal eller på grundval av arbetsrättsliga eller 

skadeståndsbestämmelser.
107

 Vidare är bemanningsföretaget, leverantören av tjänsten, skyldig 

att se till att uthyrd person är bunden av en sekretessförbindelse med innebörden att denne har 

tystnadsplikt rörande förhållanden hos kunden.
108

 Liknande regler finns för uthyrning av 

personal med särskild självställning, gällande att leverantören skall tills att uthyrd person är 
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bunden av en sekretessförbindelse med innebörden att denne har tystnadsplikt rörande 

förhållanden hos kunden.
109

   

 

Skadeståndsskyldighet efter en avslutad anställning kan komma på tal om det återfinns 

synnerliga skäl, enligt 7 §, andra stycket, FHL. Huvudregeln är att en arbetstagare som 

avslutat sin anställning har frigjorts från sin lojalitetsplikt gentemot den före detta 

arbetsgivaren. Arbetstagaren har då rätt att utnyttja den erfarenhet, yrkesskicklighet och 

kunnighet som denna har förvärvat i sin anställning.
110

 Huvudregeln gäller emellertid endast 

om personlig skicklighet, personliga kunskaper och personliga erfarenheter utan närmare 

anknytning till något som kan sägas vara specifikt eller säreget för den verksamhet där 

arbetstagaren tidigare var anställd. Sådana kunskaper är arbetstagaren alltid oförhindrad att 

använda sig av efter avslutad tjänst hos arbetsgivaren.
111

 En utvidgning av lojalitetsplikten 

samt tystnadsplikten kan ske genom användandet av konkurrens- och sekretessklausuler, se 

kapitel 3.  

 

4.2.3.1 Remissyttrande – skadestånd 

 

Enligt åtskilliga remissyttranden är skadeståndsstadgarna i utredningen väl befogade, det 

finns ett behov av skadeståndsregler som är integrerade med varandra. Att utöka 

skadeståndsansvaret till att även innefatta inhyrd personal är viktigt, då förhållandena på 

arbetsmarknaden har kommit att förändras sedan införandet av FHL.
112

  

 

Fackrörelsen ställer sig negativa till en utökning av skadeståndsansvaret. Genom att utvidga 

straffansvaret samt skadeståndsansvaret innebär detta en ytterligare inskränkning av den 

enskilde arbetstagarens intresse av ett fritt meningsutbyte samt yrkesutövning. Utredningen 

visar ej på ett direkt konkret behov av en utvidgning av straffansvaret samt 

skadeståndsansvaret föreligger. Några konsekvensanalyser av vad en skärpning av 

lagstiftningen kan komma att innebär i sin helhet eller för den enskilda arbetstagaren har ej 

gjorts. Uppfattningen är istället att skadestånd ensamt eller i kombination med arbetsrättsliga 

sanktioner är en tillräcklig sanktionsform.
113

  
 

4.2.4 Bevissäkring  

 

Utredningen föreslår att det bör införas bestämmelser om bevissäkring i FHL. Liknande regler 

finns i immaterialrättsliga lagstiftningar, till exempel intrångsundersökning enligt 69 1-h §§ 

patentlagen (1967:837). Bevissäkring har till uppgift att säkra bevis på ett tidigt stadium i en 

utredning, då endast misstanke om brott finns. Bristen på bevissäkringsregler i den svenska 

lagstiftning kan ses som ett brott mot Sveriges åtaganden enligt TRIPS-avtalet, Sverige har en 

skyldighet att ställa effektiva intermistiska åtgärder till förfogande för att kunna 

säkerhetskälla bevisning vid betydande angrepp på företagshemligheter. Sveriges regering 

ansåg vid införandet av FHL att ett införande av regler om intrångsundersökning vid angrepp 

av företagshemligheter skulle kräva överväganden som ej var möjliga att göra inom ramen för 
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lagstiftningsärendet.
114

 Istället ansåg regeringen att reglerna i rättegångsbalken (1942:740), 

RB, gällande tvångsmedel och bevissäkring, vara tillräckliga tillsammans med vitesförbudet i 

FHL. RBs bestämmelser står till buds på motsvarande sätt som vid brottmål i allmänhet, fokus 

ligger där främst på bestämmelserna om husrannsakan och beslag.
115

  

 

Bevissäkringsreglerna skall användas för att söka efter bevis hos den som är skäligen 

misstänkt för brott mot FHL. Undersökningar skall få göras i affärslokaler eller i 

motsvarande, även bostäder skall innefattas. En prövning gällande bevissäkring skall göras av 

behörig domstol, och beslut om bevissäkring skall verkställas av Kronofogdemyndigheten.
116

 

 

4.2.4.1 Remissyttrande – bevissäkring  

 

Förslaget gällande införandet av bevissäkringsregler i FHL anses av åtskilliga remissinstanser 

vara av största vikt. Åtgärderna skall komplettera den svenska lagstiftningen och 

genomförandet av förslaget skall åtgärda Sveriges internationella åtaganden enligt TRIPS-

avtalet.
117

 Emellertid finns det en önskan av ytterligare förtydligande gällande 

bevissäkringsreglerna för att öka tydligheten i användandet av dem.
118

  

 

Utredningens förslag gällande bevissäkring är för svagt för att kunna ta ställning till. 

Konsekvenserna av förslaget är oklara, hur kommer det att påverka anställningstrygghet och 

hur kommer kränkningar av medborgarnas privatliv och den personliga integriteten 

hanteras?
119

 Tillräckligt med tid och kapital har ej lagts ner på en grundläggande och behövlig 

utredning.
120

 Det finns en otydlighet i användandet av bevissäkringsreglerna. Ytterligare 

frågor som ställs är hur bevissäkringsreglerna kommer att stå i kontrast till arbetstagarens 

integritet och arbetsgivarens intresse.
121

 SACO menar att ett införande av bevissäkringsregler 

är ett ingrepp i den enskildes integritet och på grund av detta bör ett sådant tillägg ej ges plats 

i FHL.
122

 Journalistförbundet påpekar att förslaget om bevissäkring och graden av skälig 

misstanke är för låg för att kunna åberopa bevissäkringsreglerna. Ur arbetstagarens perspektiv 

skulle ett införande av bevissäkrings reglerna betyda stora inskränkningar i den enskilda 

arbetstagarens enskilda rättigheter, och ett införande av detta är därmed ej att önska.
123

 

 

4.3 SOU 2008:63 – idag 

 

Betänkandet har sedan 2008 varit ut på remiss hos de berörda instanser.
 
Enligt Jacob 

Aspegren, handläggaren SOU 2008:63, är utredning ännu under utredning. Inga beslut 

gällande SOU 2008:63 har fattats. Den tidsplan som idag finns är att arbetet med ärrandet 

skall återupptas efter sommaren 2011. Ambitionen är att lägga fram en lagrådsremiss till 

regeringens förfogande innan 2011 års slut.
 124
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5. Lojalitet, illojalitet och yttrandefriheten  
 

Åsikterna gällande FHL går ofta isär. Dess användningsområde, dess möjlighet till skydd och 

dess existens har många gånger diskuterats. Samhällets intressen och lagstiftningens intressen 

klaffar inte alltid. Vissa anser att en ny lagstiftning kan råda bot till de missförhållanden som i 

vissa fall har visat sig vid användandet av FHL. Andra menar att det finns en okunskap som 

leder till missförhållanden. Missförhållanden visar på problemen med FHL ur arbetstagarens 

perspektiv, det finns en osäkerhet i hur och när reglerna skall och kan användas. 

 

5.1 Lojalitetsstrategi och riskanalys 

 

Dåliga kunskaper hos arbetsgivare samt arbetstagare gällande FHL har visat sig många 

gånger, detta har bekräftas gång på gång i ADs domar.
125

 Det är svårt för en arbetsgivare att 

påvisa att brott mot FHL har skett. Bevisbördan ligger på arbetsgivaren att visa att intrång och 

olovligt utnyttjande eller röjande har skett enligt FHL. Det finns idag stora svårigheter att få 

ekonomisk kompensation för en arbetstagares obehöriga utnyttjande av företagshemligheter. 

Dagens teknik försvårar arbetet med att spåra olagliga intrång och den ökade spridningen av 

företagshemligheter tillsammans med höga kostnader för en civilrättslig process gör förloppet 

svår att förutse.  

 

Många har kritiserat FHL, men enligt MAQS Lawfirm är det användningen av lagstiftningen 

som bör förändras, ej lagstiftningen i sig. Att använda FHL till fullo ger ett tillräckligt skydd 

gällande företagshemligheter, utan att ytterligare tillägg bör tillföras. Resurser och tid bör 

istället läggas på en välfungerande lojalitetsstrategi mellan arbetsgivaren och arbetstagare.
126

  

 

En lojalitetsstrategi bör utgå från en riskanalys, enligt MAQS Lawfirm. Riskanalysen görs 

utifrån vilka hot som kan tänkas finnas i och utanför verksamheten, där hoten skall fastställas 

och analyseras. Riskanalysen resulterar i en säkerhetspolicy som ingår i lojalitetsstrategin. 

Säkerhetspolicyn har till uppgift att reducera framtida förluster samt skador.
127

 Styrelsen 

ansvarar för bolagets förvaltning och dess organisation.
128

 Om en verkställande direktör finns, 

ansvarar denna för den löpande förvaltningen.
129

 Detta innebär att det i praktiken är den 

verkställande direktören som ansvarar för att säkerhetsarbetet fungerar i verksamheten.
130

 

Lojalitetsstrategin skall i sin tur även avspegla relevanta bestämmelser i anställningsavtalen. 

Genom att infoga lojalitetsbestämmelser som konkurrens- samt sekretessklausuler i den 

enskildes anställningsavtal kan ett stort antal av de uppstådda problemen som idag finns 

gällande FHL lösas, enligt MAQS Lawfirm. Arbetsgivarens stora utmaning ligger i att inför 

domstolen påvisa att arbetstagaren har varit illojal och skadat verksamhetens intressen. 

Arbetsgivaren är tvungen att visa att arbetstagaren har begått avtalsbrott som i sin tur har lett 

till en ekonomisk skada.
131

  

 

Enligt MAQS Lawfirm bör en näringsidkare som önskar att skydda sina företagshemligheter 

införskaffa sig en lojalitetsstrategi som består av två delar. Den första delen går ut på att 
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näringsidkaren strukturerar sin information, och tydligt anger vad som är företagshemligheter 

samt begränsar tillgängligheten till dem. Detta innebära ett förtydligande för arbetstagaren, i 

den meningen att missförstånd kan minimeras. Den andra delen består av att i 

anställningsavtalet arbeta in balanserade och väl genomtänkta konkurrens- och 

sekretessklausuler. Tid och resurser bör läggas på dessa för att ett effektivt skydd skall kunna 

uppstå. Att endast förlita sig på FHL är fel väg att gå, för kunskapsföretag, som bygger sin 

verksamhet på kunskap, är en väl genomtänkt lojalitetsplan av lika stor vikt som att ha ett bra 

lås på entrédörren.
 132

 

 

5.2 Arbetstagarens rätt att uttrycka sig  

 

I en demokrati, som Sverige, finns det överordnade intressen i samhället. Dessa intressen kan 

anses som nödvändiga för att en demokrati skall fungera. Dessa uttrycker sig i bland annat i 

grundlagar i form av yttrande- och tryckfriheten. I grundlagarna benämns det som anses 

nödvändigt för att ett demokratiskt samhälle skall kunna fungera, en grundlag är en lag, som 

står över andra lagar. Emellertid har AD valt att gå en annan väg, enligt Kurt Junesjö, före 

detta processjurist och utredare på LO-TCO Rättskydd. AD har ej bejakat de grundlagsfästa 

reglerna, utan istället låtit arbetsgivarens intresse fått företräde. Intresset av att få driva en 

verksamhet ostört går före samhällsintressena. Detta kan ses som en oroväckande utveckling. 

Emellertid är det ej en nyhet att ADs praxis gällande arbetstagare vilar på gamla tider synsätt. 

Detta är väldokumenterat och erkänt av ett flertal ledande rättsteoretiker. Den svenska 

lagstiftningen har en lång tradition med rötter i ett gammalt feodalt samhälle, vilket 

fortfarande lever kvar i vår lagstiftning, speciellt gällande arbetstagarens lojalitetsplikt 

gentemot arbetsgivaren.
133

 

 

AD lägger stor vikt vid arbetstagarens lojalitetsplikt. Vilket vi kan se genom ett äldre rättsfall 

från 1961, gällande en flygmaskinist hos SAS som kom att publicera en artikel i den 

schweiziska flygmaskinistföreningens tidning. Artikeln menade på att SAS underhållstjänst 

var bristfällig och att SAS ej beaktade flygsäkerheten till fullo. AD ansåg att arbetstagaren 

gjort sig skyldig till allvarligt åsidosättande av sin lojalitetsplikt och att SAS haft rätt att 

omedelbart avskeda arbetstagaren.
134

 Rättsfallet är från tiden innan LAS och kan betraktas 

som gammalt, med det som är intressant med domen är det som ej behandlas i domen, 

tryckfriheten, vilket i normala fall är det överordnade intresset och bör behandlas.
135

  

 

AD 1988 nr 67 behandlar arbetstagarens kritikrätt. En hovmästare på Sheraton kritiserade sin 

arbetsgivare. Arbetstagaren försökte bland annat sälja en bok till sina arbetskamrater som 

innehöll en artikel med stötande innehåll om hotellet och ledningens inblandning i brottsliga 

aktiviteter. Hovmästaren kom att skriva ett brev till arbetsledningen, som kunde uppfattas som 

ett hot att lämna ut uppgifterna till pressen. Arbetsgivaren sade upp honom på grund av 

illojalitet beteende. Tingsrätten, där målet först kom att prövas ansåg ej att det förelåg saklig 

grund för uppsägning. Brevet med hotet att gå till pressen ansågs ej utgöra grund till 

uppsägning, då rätten att lämna upplysningar till pressen är grundlagsskyddad. Arbetsgivaren 

kom att överklaga domen, och AD kom att bedöma saken helt annorlunda. Att hovmästaren 

bland arbetskamraterna på arbetsplatsen sålt boken som innehöll stötande uppgifter om 

hotellet och dess ledning ansågs ha kunnat orsaka Sheraton skada. Enligt 6 kapitlet 1 § 
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tryckfrihetsförordningen (1949:105) sägs att: "Rätt att själv eller med biträde av andra till 

salu hålla, försända eller annorledes sprida tryckta skrifter skall tillkomma varje svensk 

medborgare eller svensk juridisk person". Denna bestämmelse ansåg AD ej vara tillämplig på 

fallet, och kom ej att överhuvudtaget att diskuteras i domen. Kurt Junesjö konstaterar att AD, 

till skillnad från tingsrätten, bedömer att värdet av tryckfriheten är underordnat arbetsgivarens 

intresse. Domen visar att det är skyldigheten att visa lojalitet med arbetsgivaren som väger 

tyngst, tryckfriheten väger lätt i ADs bedömning.
136

  

 

Den privata sektorn har ett bristfälligt skydd gällande yttrandefriheten. Inskränkningar hindrar 

yttrandefriheten i flera avseenden. Det allmänna klimatet, den ökade arbetslösheten och 

förändringen i anställningsformer, från den traditionella starka tillsvidareanställningen till de 

tidsbegränsade anställningstyperna, har inneburit en förskjutning i yttrandefriheten på 

arbetsplatserna. Den tidsbegränsade arbetstagaren har ej ett anställningsskydd som kan 

likställas med en arbetstagare som innehare en tillsvidare anställning. I en vetenskaplig studie, 

”Tillfälligt anställda och arbetsmiljödialogen”, av Arbetslivsinstitutet från 1998 visar 

professor Gunnar Aronsson att personer med en tillfällig anställning upplever det som svårare 

att kritisera sin arbetsgivare.
137

 Vidare får arbetsgivaren i den privata sektorn använda sig av 

negativa åtgärder mot arbetstagare som anses ha varit kritiska till verksamheten samt 

arbetsgivaren. Detta innebär att även intern kritik kan resultera i till exempel varningar, 

tillsägelser eller avskedande. Uppsägning samt avsked måste emellertid vara av saklig grund 

enligt LAS.
138

 

 

Enligt Kurt Junesjö kan FHL ses som en odemokratisk lag, som går mot de grundläggande 

demokratiska yttrandefriheterna. Arbetsgivaren bestämmer själv vad som innefattas i 

verksamhetens företagshemligheter. Det är tillräckligt att denna påstår att uppgiften kan skada 

verksamheten i konkurrenshänseende så betraktas denna som en företagshemlighet. Om en 

arbetstagare väljer att lämna ut sådan information, som kan klassas som en företagshemlighet, 

kan förfarandet leda till skadeståndskyldighet samt arbetsrättsliga sanktioner. Detta trots att 

arbetstagaren delar med sig av uppgifter till media eller till en myndighet. Förförandet att röja 

företagshemligheter enligt 2 § FHL, kräver att en bedömning gällande informationens värde 

görs innan ett röjande. Kan en handling eller information ses som brottslig, eller om ett 

allvarligt missförhållande i arbetsgivarens verksamhet har skett, finns det en laglig rätt att 

avslöja denna information. Men denna gränsdragning är i många fall mycket svår att dra och 

det kräver betydande sakkunskaper för att kunna göra denna bedömning, allt för stora krav 

ställs på arbetstagarens enskilda kunskap. Arbetstagaren har vidare en bevisbörda att brott 

eller missförhållanden har inträffats, och att bevisa att sådana förhållanden föreligger är inte 

alltid lätt för den enskilda arbetstagaren att göra inom sitt verksamhetsområde. Görs en 

missbedömning, kan detta leda till såväl skadeståndsansvar samt uppsägning. Detta visar, 

enligt Kurt Junesjö, att det är arbetsgivarens intresse som sätts i första rummet, och ej 

samhällets eller arbetstagarens intressen. Ur arbetstagarens perspektiv betyder detta att de 

individuella rättigheterna tillsammans med ytterligare inskränkningar påverkar arbetstagaren 

negativt.
139
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6. Analys och diskussion  
 

Idag är det 21 år sedan FHL trädde i kraft, under dessa år har stora förändringar i det svenska 

samhället skett. Globaliseringen och internationalisering är begrepp som vi dagligen möter. 

Förändringar i hur vi lever våra liv, jobbar och kommunicerar med varandra har reformerats. 

Vi är ideligen tillgängliga och vi har en ständig tillgång till information, var vi än befinner oss 

i världen. Barriärer bryts, avstånd mellan människor minskar och vi kan idag se världen ur ett 

helt annat perspektiv än tidigare. Emellertid ökar riskerna av kränkningar i äganderätten, 

behovet, viljan, kraven och förutsättningarna för detta finns ständigt närvarande. 

Företagshemligheter står i centrum för denna utveckling, nedan följer en analys av FHL, de 

utökade skyddsverktygen samt SOU 2008:63, ur arbetstagarens perspektiv.  

 

6.1 Diskussion gällande FHL 

 

FHL har sedan dess införande varit omdiskuterad. Åsikterna har gått isär då FHL har ansetts 

otillräcklig, samtidigt som andra menar att FHL har skapat en oflexibel arbetsmarknad med 

tysta arbetsplatser. Huvudregeln är att all information är fri, och att vi är fria att dela och ta 

del av denna information. FHL innebär dock en klar begränsning i denna huvudregel och i 

yttrandefriheten. Arbetstagarens kritikrätt begränsas kraftigt av FHL, samtidigt som vi kan se 

att det finns motstridiga i uppgifter gällande kritikrätten och dess tillämplighet. AD har visat, i 

AD 1997 nr 57, att arbetstagaren innehar en stark kritikrätt, emellertid finner vi en annan 

åsiktsbildning hos Kurt Junesjö, som anser att en arbetstagares lojalitetsplikt går framför 

yttrandefriheten och därmed kritikrätten, AD 1988 nr 67. Denna motstridighet skapar en 

otydlig bild över hur det egentliga rättsläget ser ut. Vi kan även se en betydande skillnad 

mellan tingsrättens bedömning och ADs bedömning, detta visar på hur vissa värden värderas 

olika samt att intressena varierar i samhället. Väger näringsidkarens intresse tyngre än 

arbetstagarens yttrandefrihet? Vems intresse sätts först, arbetsgivarens, arbetstagarens eller 

samhällets? 

 

Detta visar på att det råder en stor förvirring i hur reglerna i FHL skall bedömas, vissa 

klargörande är därmed att önska. Hur skall FHL användas och vems intresse som skall 

prioriteras? Enligt min mening kommer detta ej att kunna göras genom ett klargörande av vad 

begreppet, företagshemlighet, innefattas. Istället bör fokus ligga vid att förbättra 

undantagsbestämmelserna i 2 § FHL, gällande kritikrätten. De krav som idag finns gällande 

betydande sakkunskaper för att kunna göra en möjlig avvägning innan röjandet av 

företagshemligheter måste förändras. Att sådana krav finns innebär att kritikrätten ej kan 

användas av den enskilda arbetstagaren. Resultatet av detta är att yttrandefriheten än mer 

begränsas och skapar inlåsningseffekter. Att därutöver förbättra lagens förutsägbarhet är 

viktigt för rättsskyddet och rättssäkerheten.  

 

FHL har kallats för ”munkavelslagen”, då lagstiftningens påverkan på arbetstagarens 

yttrandefrihet är stor. Negativa effekter har ansetts uppstå i form av en ovilja och möjlighete 

att yttra sig om missförhållanden på arbetsplatsen, samhällets grundläggande demokratiska 

principer gällande yttrandefrihet bortses och skapar inlåsningseffekter samt ”tysta 

arbetsplatser”, detta är några effekter av FHL.  

 

Efter att ha studerat FHL, återfinns en ytterligare problematik gällande lagstiftningen. Ett 

betydande värde finns i att skydda företagshemligheter, då dessa utgör en viktig tillgång. Vid 

första anblicken skapar FHL betydande konsekvenser för den enskilda arbetstagaren. Men ur 
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ett större perspektiv är detta rättsliga skydd positivt, även ur arbetstagarens perspektiv. Utan 

en fungerande lagstiftning, ökar oviljan till investeringar, mindre kapital satsas vilket får 

utslag på arbetsmarknaden. Det finns en vikt i att mötas halvvägs. Arbetsgivarens rätt till 

skydd av investeringar gynnar den enskilda arbetstagaren. Utan lagstiftning skulle en 

osäkerhet återfinnas, vilket är svårt att bortse från. Denna skulle kunna locka bort investerare 

från den svenska marknaden och därmed viktiga investeringar.  

 

6.2 Diskussion gällande de utökade skyddsverktygen  

 

Utöver lagstiftningen finns det fyra utökade skyddsverktyg som ger arbetsgivaren ytterligare 

skydd i sin kamp att hålla verksamhetens företagshemligheter under kontroll. Dessa har ett så 

pass långtgående skydd att de kan beröra en arbetstagares ställning även efter anställningens 

upphörande. Skyddsverktygen består av lojalitetsplikten, tystnadsplikten, konkurrensklausuler 

samt sekretessklausuler.  

  

Verkan av de utökade skyddsverktygen betyder att arbetsgivaren kan utöva än mer makt över 

arbetstagaren. Ur arbetsgivarens synvinkel är tystnadsplikten samt lojalitetsplikten ofta en 

förutsättning i en väl fungerade verksamhet. Lojaliteten skall ligga hos den nuvarande 

arbetsgivaren och en tystnadsplikt gällande känslig information är i många fall en 

självklarhet. Jag anser att tystnadsplikten och lojalitetsplikten, i sig ej har en negativ inverkan 

på arbetstagaren, utan kan ses som en allmän princip på arbetsmarknaden. Konkurrens- samt 

sekretessklausuler begränsar en arbetstagare på ett helt annat sätt. Dessa påverkar 

förhållanden efter anställningens avslut, och begränsar den enskilda arbetstagarens att 

använda och utnyttja sina kunskaper efter en anställnings upphörande. Detta följs av en 

begränsning i arbetstagarens rätt att byta arbete och återigen en inskränkning i arbetstagarens 

yttrandefrihet. Den fria rörlighet på arbetsmarknaden påverkas, vilket kan skapa 

flaskhalsproblem och en tröghet på arbetsmarknaden. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv 

är detta en negativ följd av användandet av klausulerna, då alla potentiella resurser i samhället 

ej utnyttjas.  

 

Arbetstagaren har en undergiven roll i förhållandet till arbetsgivaren. Arbetsgivaren kan 

skaffa sig stor makt genom användandet av klausulerna. En makt som påverkar arbetstagaren 

negativt. En förståelse finns gällande att viss information bör skyddas en tid efter en avslutad 

anställning, men de begränsningar som finns i användandet av klausulerna kan diskuteras. 

Lagstiftningen fokuserar ofta på att skydda den svaga parten i avtalsförhållandet, men vem är 

egentligen den svaga parten i detta förhållande? Arbetsgivaren som sitter i en utsatt position 

eller arbetstagaren som aktivt begränsas i lagstiftningen?  

 

6.3 Diskussion gällande SOU 2008:63 

 

Representanter för det svenska näringslivet har ansett att FHL har haft en mindre inverkan på 

skyddet för företagshemligheter. Lagreglerna anses ha flera betydande luckor, exempel på 

detta kan ses i det omdiskuterade Ericsson-målet. Lagstiftningens ålder och den tekniska 

utvecklingen ses som en anledning till att en förändring i lagstiftningen bör ske. Till följd av 

denna åsiktsbildning presenterades en utredning i SOU 2008:63, ett flertal förändringar och 

tydliggöranden bör komma till stånd enligt denna utredning.  Syftet med betänkandet är att 

göra FHL ändamålsenlig, funktionell, tillämplig samt förutsägbar. FHLs tillämpningsområde, 

dess straffbestämmelser, skadeståndsbestämmelser kom att analyseras utförligt tillsammans 
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med förslaget gällande införandet av bevissäkringsregler i FHL.  

Betänkandets utredning behandlar många punkter som har beröringspunkter i arbetstagarens 

rättigheter. Förutsägbarheten i lagstiftningen måste förbättras, tillsammans med att 

undantagsbestämmelserna ställning förtydligas. Utgångspunkten enligt betänkandet är små 

och medelstora företags behov av väl fungerande skydd. Emellertid kan en annan linje utläsas 

av betänkandet. Problemen som visade sig i Ericsson-målet har fått spela en stor roll i 

utredningen, arbetsgivarens sårbarhet har satts framför arbetstagarens underordnade roll. 

Fokus ligger på att utvidga kriminaliseringen och möjligheten att utkräva skadestånd. Detta 

ger arbetsgivaren en utökad makt och en större möjlighet att skydda företagshemligheter. 

Arbetstagare som tidigare ej innefattats i lagstiftningen skall få ta plats, till exempel inhyrd 

personal.  

 

Skillnaden som idag görs mellan arbetstagare och uppdragstagare, så som inhyrd personal, tas 

bort och alla arbetstagare skall betraktas som likställda under lagstiftningen. En gränsdragning 

mellan traditionella arbetstagare och inhyrd personal insyn är idag svår att dra. Insynen i 

företaget är ofta likställt mellan dessa parter. Detta skapar en enhetlighet och en bättre 

förutsägbarhet för både arbetsgivare och arbetstagare. Att göra en liknande gränsdragning 

mellan företagshemligheter som arbetstagaren har lovlig respektive olovlig tillgång, leder till 

samma positiva utveckling. Arbetstagare och arbetsgivare skulle främjas av att alla 

förfaranden gällande röjande och utnyttjanden av företagshemligheter kriminaliserades. 

Gränsdragningen blir klar och konsekvensen för en tillförlitlig arbetstagare är ej betydande. 

 

Kritik har riktats mot att en utökad kriminalisering kan ha en negativ inverkan på öppenheten, 

nyskapandet och entreprenörskapet. Men att skapa en mer enhetlig lagstiftning som innefattar 

alla typer av arbetstagare, och alla typer av röjande och utnyttjande, skapar bättre 

förutsättningar för en väl fungerande lagstiftning. Att avskaffa skyddet för 

företagshemligheter är ej troligt. Därmed bör förutsättningarna samt tillämpligheten av FHL 

simplifieras. Konsekvenserna för brott mot FHL kvarstår tillsammans med arbetsrättsliga 

åtgärder. 

 

En utvidgning av skadeståndsbestämmelserna följer sig naturligt efter en utvidgning av 

straffbestämmelserna. Den skada som uppkommit genom orätt handlande skall ersättas. 

Utnyttjande och röjande av företagshemligheter kan innebära stora förluster för en 

näringsverksamhet. Stora skadeståndsansvar kan tilldömas mot arbetstagaren, emellertid finns 

det ofta små möjligheter att få förlusten ersatt. Konsekvenserna för den enskilda arbetstagaren 

är framförallt stora skadeståndsbelopp, som ofta förekommer tillsammans med arbetsrättsliga 

sanktioner. Återigen innefattas ej inhyrd personal i dessa regler, utan dessa omfattas av 

reglerna gällande principalansvar. Att innefatta dessa i skadeståndreglerna skulle skapa ett 

förtydligande, emellertid finns det en risk att en utvidgning av skadeståndsreglerna kan leda 

till ytterligare inskränkningar av den enskildes intresse av ett fritt meningsutbyte samt 

yrkesutövning. Frågan som kan ställas är om skadestånd ensamt eller i kombination med 

arbetsrättsliga sanktioner kan ses som tillräckliga, istället för ett utvidgat skadeståndsansvar?  

 

Då lagstiftningen leder till ytterligare begränsningar för arbetstagaren är det viktigt att vissa 

detaljer i FHL exemplifieras i förarbeten. Kritikrätten bör stärkas medan kraven på den 

enskilda arbetstagaren vid bedömningar utifrån kritikrätten bör reduceras. Rätten att kritisera 

är en viktig förutsättning för goda arbetsförhållanden och ett gott arbetsresultat.  

 

Genom införandet av bevissäkring i FHL, uppfylls Sveriges skyldigheter, enligt TRIPS-

avtalet. Bevissäkringsreglerna har till uppgift att i ett tidigt stadium säkra bevis. 
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Konsekvenserna gällande bevissäkringsreglerna har en betydande inverkan på den enskilda 

arbetstagaren. Bevis skall kunna sökas hos den som är skäligen misstänkt för att ha angripigt 

en företagshemlighet. Enligt SOU 2008:63 skall undersökningar få göras i bland annat den 

enskildes bostad. Att införa sådana lagregler innebära att den enskildas integritet sätts åt 

sidan. Utredningen måste ses som svag, då representanter från både arbetstagar- samt 

arbetsgivarsidan anser att ytterligare förtydligande är ett måste, innan ett införande av sådana 

regler skall kunna göras i FHL. Överväganden har ej gjorts gällande inverkan på 

anställningstryggheten och den enskildes integritet. Införandet av bevissäkringsregler 

innebära en kränkning av medborgarnas integritet, och den enskilda arbetstagarens privatliv 

påverkas därmed. Ytterligare utredningar och en konsekvensanalys bör göras innan några 

beslut angående detta förslag tas. Konsekvenserna för den enskilda arbetstagaren blir 

betydande.  

 

Att harmonisera lagreglerna inom Europa är ett annat tillvägagångssätt att förändra 

lagstiftningen gällande företagshemligheter. Idag finns det ej några harmoniserade regler 

inom detta område. Genom att harmonisera dessa regler skulle detta kunna innebära till ett 

utvecklat skydd för företagshemligheter, som blir tillämplig inom hela den europeiska 

unionen. Fördelen med detta är de ytterligare möjligheterna för prövning gällande reglerna 

och att samma regler återfinns i alla länder inom den europeiska unionen. Tydliga riktlinjer 

hur lagreglerna kan tas fram vilket kan skapa ett förtydligande i användandet av dessa. Jag 

anser att en sådan harmonisering inom den europeiska unionen skulle ha en positiv utveckling 

på skyddet för företagshemligheter. Ytterligare avvägningar och utredningar skulle då göras 

vid ett sådant införande gällande hur detta skulle påverka arbetstagarens integritet samt dess 

yttrandefrihet.  
 

En annan åsiktsbildning finns emellertid, som anser att FHL ej behöver uppdateras. Istället 

behövs bättre kunskaper gällande FHL, och dess användningsområde. FHL tillsammans med 

skyddsverktygen ger ett tillräckligt skyddsnätverk om rätt åtgärder tas från första börja. En väl 

avvägd riskstrategi tillsammans med bra konstruerade konkurrens- och sekretessklausuler, ger 

ett tillräckligt skydd utan att ytterligare tillägg görs i lagstiftningen. Dessa övervägande anser 

jag är korrekta. Skyddet som finns idag är starkt. Emellertid skulle en aktualiserad lagstiftning 

kunna räta ut några av de problem vi idag kan se med lagstiftningen, i form av en osäker 

kritikrätt och de oklara gränsdragningarna av vem och vad som faller in under FHL.  

 

SOU 2008:63 visar ytterligare inskränkningar i arbetstagarens handlingsfrihet har en 

betydelse vid användningen av lagstiftningen. Emellertid innehar betänkandet ett flertal 

föreslag vars inskränkningar i den enskilda arbetstagarens yttrandefrihet och integritet är allt 

för otydliga. Inskränkningar som påverkar den personliga integriteten, kan ej accepteras. Jag 

anser att vidare undersökningar måste göras för att kunna se hur konsekvenserna och hur 

intressena mot parterna kommer att vägas mot varandra.  
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7. Avslutande kommentarer   
 

Denna uppsats har haft till syfte att utifrån FHL, samt utifrån SOU 2008:63 se till hur dessa 

har och eventuellt kommer att beröra den enskilda arbetstagaren. Min önskan är att se 

konsekvenserna av lagstiftningen. Jag har genom en sammanställning och slutdiskussion av 

FHLs lagregler, de utökade skyddsverktygen, SOU 2008:63 och övriga åsiktsbildningar 

gällande FHL, skaffat mig en bra förståelse och kunskap i konsekvenserna för den enskilda 

arbetstagaren och de begränsningar som följer av dessa lagregler och förslag.  

 

Resultatet av min analys är att en lagstiftning på området är nödvändig. Dess syfte är att 

fastställa näringsidkarens äganderätt till dess företagshemligheter. En äganderätt som tid och 

resurser har investerats i. Liknande regler med samma målsättning hittar vi immaterialrättens 

regler. Jag anser att detta visar på att lagstiftningens uppfyller sitt syfte, och är en av 

förutsättningarna för en väl fungerande marknad. Sverige är idag ett land inriktat på 

tjänsteproduktion, där kunskap och information står i centrum, emellertid skapar detta en viss 

begränsning för arbetstagaren, vilket är negativt. Fokuset i FHL ligger på arbetsgivaren, vilket 

är en förutsättning för en fungerande lagstiftning. Men undantagsbestämmelserna i FHL, visar 

på att det ej är möjligt att bortse från arbetstagarens alla rättigheter, kvar står kritikrätten.  

 

FHLs begränsning av arbetstagarens yttrandefrihet, tillsammans med de utökade 

skyddsverktygen, lojalitetsplikten, tystnadsplikten, konkurrens- och sekretessklausuler, 

begränsas arbetstagaren ytterligare. Konsekvensen av dessa är en begränsning i valfriheten 

efter en avslutad anställning. Detta visar på arbetstagarens undergivna roll i förhållandet till 

arbetsgivaren. Konsekvenserna leder även till en oflexibel arbetsmarknad, med 

flaskhalsproblem. Ur ett ekonomiskt perspektiv betyder detta att stora summor kapital går 

förlorade genom att alla resurser ej utnyttjas optimalt. Jag anser därför att vissa ytterligare 

begränsningar bör göras i användandet av dessa, anpassade efter dagen behov på 

arbetsmarknaden. De begränsningar som idag finns är från 1969. Idag finns det en 

problematik i användandet, då det är svårt att veta vilka intressen som har företräde, 

arbetstagarens frihet eller arbetsgivarens rätt till skydd? 

 

SOU 2008:63s inverkan på arbetstagaren är även denna betydande. Ytterligare 

kriminalisering samt skadeståndsansvar i FHL, kan ses som positivt, när vi ser aspekterna ur 

ett helhetsperspektiv. För den enskilda traditionella arbetstagaren kommer den utökade 

kriminaliseringen, leda till ett tydliggörande av att alla röjande samt utnyttjanden kan komma 

att sanktioneras. Resultatet av detta är att en gränsdragning ej görs utifrån om informationen 

har legat inom arbetstagarens yrkesutövning eller ej. För arbetstagare i from av uthyrd 

personal, leder förslaget till mer långtgående konsekvenser. Röjande eller utnyttjande kommer 

att kriminaliseras och ett skadeståndsansvar skall följa av handlandet, på samma sätt för en 

traditionell arbetstagare. Jag anser att denna utvidgning är passande. Samma regler bör gälla 

för alla sorters arbetstagare, speciellt då inhyrd personal i många fall har en jämförbar 

ställning som de traditionella arbetstagarna i verksamheten. Trots facklig kritik mot det 

utvidgade straffansvaret samt skadeståndsansvaret anser jag att dessa förändringar kan leda 

till en förenkling av tillämpningen, både för arbetstagar- och arbetsgivarsidan, av FHL. De 

luddiga gränsdragningarna byts ut till klara om bättre formulerade regler. Kritiken har bestått 

av att utvidgningen av straffansvaret samt skadeståndsansvaret går emot svensk tradition 

gällande straffsanktioner vid brott mot avtalsförpliktelser, samt att dessa kan ha en negativ 

inverkan på öppenheten i samhället och påverka den enskildes intressen. Samtidigt är det 

viktigt att påpeka att dessa konsekvenser endast drabbar arbetstagare som anses ha brutit mot 

FHL och därmed har handlat fel. 
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Jag anser att bevissäkringsreglerna är ett stort hot mot den enskilda arbetstagarens integritet. 

Konsekvenserna av dessa är långtgående. Enligt min mening är utredningen av dessa regler ej 

fullständig, många frågetecken återstår fortfarande obesvarade. Utredningen har till stor del 

förbisett arbetstagarens påverkan av lagreglerna. Vidare behövs en utredning som fokuserar 

på arbetstagarens roll och påverkan, tillsammans med hur företagshemligheter skall skyddas. 

Att se till båda sidornas påverkan av lagreglerna är en förutsättning för att lagreglerna skall 

fungera i praktiken.  

 

Avslutningsvis vill jag återigen peka på en betydande frågan som har uppkommit under flera 

delar i uppsatsen, var går gränsen och vems intressen skall bejakas i denna fråga, 

arbetsgivarens, arbetstagarens eller samhällets? FHL är en avgränsning mellan dessa, men 

uppfattning jag har fått är att arbetsgivarens intresse har fått tagit allt för stor plats i 

förhållandet till arbetstagarens begränsningar. Till viss del är denna befogad, genom 

arbetsgivarens behov av skydd och en fungerande marknadsekonomi. Men dessa 

begränsningar görs på kostnaden för den enskilda arbetstagaren. Jag kan ställa mig positiv till 

idéen om ett skydd av företagshemligheter, emellertid anser jag att vissa åtgärder är allt för 

långtgående för att kunna legitimeras. Avvägningen mellan att endast förlita sig på det 

rättsliga skyddet i form av FHL, eller att utvidga detta genom användandet av utökade 

skyddsverktyg är svår att ta, dessa val innebär att någons intresse måste sättas först. Jag anser 

att fokus, till en viss grad, måste flyttas från arbetsgivaren till arbetstagaren. Tysta 

arbetsplatser där arbetsgivaren uppmanar arbetstagaren till största möjliga tystnad är ej en 

utveckling vi vill se i samhället. Att istället öppna upp och möta arbetstagarens och 

arbetsgivarens intresse halvvägs, kan medföra att lagreglerna tydliggörs samtidigt som vissa 

problemen med FHL kan lösas. Det vi idag behöver är en lagstiftning, som väger dessa 

intressen på ett tillfredställande sätt, samtidigt som lagstiftningen får en förutsägbarhet.  

 

Skyddet för företagshemligheter är viktigt, samtidigt som vikten ligger i att lära känna din 

närhet. Arbetsgivare liksom arbetstagare behöver känna att det finns skyddsregler som 

skyddar deras rättigheter och behov. Att mötas halvägs i skyddet för företagshemligheter, från 

arbetstagar- och arbetsgivarsidan, är ett steg i rätt riktning till ett samhälle där skyddet och 

rättssäkerheten sätts i centrum. 
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http://www.sakerhetspolisen.se/publicerat/remissvarr   

Remissvar från Ekobrottsmyndigheten, 2011-05-16, 

http://www.ekobrottsmyndigheten.se/Documents/Remisser_yttranden/  

Remissvar från Svenska advokatsamfundet, 2011-05-16, 

http://www.advokatsamfundet.se/Documents/Advokatsamfundet_sv/Remissvar/  

Remissvar från Patent och registreringsverket, 2011-05-16, 

http://www.prv.se/upload/dokument/Om%20PRV/Remissvar/  

Remissvar från Åklagarmyndigheten, 2011-05-16, 

http://aklagare.test.episerverhosting.com/PageFiles/3706/SOU%202008%20063%20F%c3%b

6rst%c3%a4rkt%20skydd%20f%c3%b6r%20f%c3%b6retagshemligheter.pdf   

Remissvar från Stockholms Handelskammaren, 2011-05-16, 

http://www.sccinstitute.se/?id=4984&rid=284628  

Remissvar från Svea hovrätt, 2011-05-20, 

http://www.svea.se/Domstolar/sveahovratt/Remissvar/Dnr_458-08.pdf  

Remissvar från Svenska Tidningsutgivareföreningen, 2011-05-16, 

 http://www.tu.se/opinion/remissvar/  

Remissvar från Juridiska nämnden vid Stockholms universitet, 2011-05-16, 

http://www.juridicum.su.se/jurweb/dokument/remisser/   

Remissvar från LO, se bilaga 1.  

Remissvar från TCO, se bilaga 2.  

Remissvar från Jusek, 2011-05-16, 

http://www.jusek.se/upload/PDF/Remisser%20och%20remissvar/RD%2071-2008.pdf  

Remissvar från SACO, 2011-05-16, 

http://www.saco.se/templates/Article.aspx?id=5230&epslanguage=SV  
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http://www.svensktnaringsliv.se/multimedia/archive/00014/Remissvar_2008-205_14824a.pdf
http://www.sakerhetspolisen.se/publicerat/remissvarr
http://www.ekobrottsmyndigheten.se/Documents/Remisser_yttranden/
http://www.advokatsamfundet.se/Documents/Advokatsamfundet_sv/Remissvar/
http://www.prv.se/upload/dokument/Om%20PRV/Remissvar/
http://aklagare.test.episerverhosting.com/PageFiles/3706/SOU%202008%20063%20F%c3%b6rst%c3%a4rkt%20skydd%20f%c3%b6r%20f%c3%b6retagshemligheter.pdf
http://aklagare.test.episerverhosting.com/PageFiles/3706/SOU%202008%20063%20F%c3%b6rst%c3%a4rkt%20skydd%20f%c3%b6r%20f%c3%b6retagshemligheter.pdf
http://www.sccinstitute.se/?id=4984&rid=284628
http://www.svea.se/Domstolar/sveahovratt/Remissvar/Dnr_458-08.pdf
http://www.tu.se/opinion/remissvar/
http://www.juridicum.su.se/jurweb/dokument/remisser/
http://www.jusek.se/upload/PDF/Remisser%20och%20remissvar/RD%2071-2008.pdf
http://www.saco.se/templates/Article.aspx?id=5230&epslanguage=SV
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Remissvar från Journalistförbundet, 2011-05-16, 

http://www.sjf.se/pls/portal/docs/PAGE/ARKIV_FILER/REMISSER/OFFENTLIGT-

SEKRETESS/F%D6RST%C4RKT%20SKYDD%20F%D6R%20F%D6RETAGSHEMLIGH

ETER%20SOU%202008-63.PDF  

 

Intervjuer  

Justitiedepartementet, Christina Teglund, 2011-04-26.  

Justitiedepartementet, Jacob Aspegren, 2011-05-05. 

 

Debattartiklar  

Dagens Industri, debatt från 2011-03-09, skriven av MAQS Lawfirm. 

 

Webbkällor  

Kurt Junesjö 

www.kurt.nu/mal_kronikor/malkron__11_blogg.htm, 2011-05-23.  

www.kurt.nu/.../ARBETSORATTEN_4_Yttrandefrhet_pa_jobbet.html, 2011-05-23. 

 

Lärarförbundet  

http://www.lararforbundet.se/web%5Cshop2.nsf/webDescription/3F06F89E3744DAC5C125

747A002F67BA/$file/Yttrandefrihet_for_privat_anstallda.pdf, 2011-05-24.  

 

Institutionen för arbetsvetenskap, Göteborgs universitet 

http://arbetsplatskonflikt.av.gu.se/1akut/19yttrandeprivat.html#11, 2011-05-25. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – LO 

 

LOs remissyttrande gällande förstärkt skydd för företagshemligheter, (SOU 2008:63).  

 

Utredningens uppdrag har varit att göra en översyn av lagen om skydd för 

företagshemligheter (FHL) och överväga om lagen i visa delar borde ändras. Bakgrunden till 

utredningen är att FHL varit i kraft i över femton år, under denna tid har samhället på många 

sätt ändrats och därigenom har förutsättningarna för företagande i flera avseenden förändrats.  

 

Allmänt  

Utgångspunkten är att utredningen inte har beretts tillräckligt med tid och resurser för att 

utreda och belysa de frågor som en översyn av FHL bör innehålla, bl.a. saknas en utredning 

av de faktiska problem som företagare upplever. En undersökning som inte bara riktar sig till 

de större företagen utan även till småföretagare. Istället är utgångspunkten för hela 

utredningen och förslagen som läggs fram den s.k. Eriksson-domen.  

 

Lagens tillämpningsområde  

Utredningen har inte föreslagit några ändringar i definitionen av begreppet företagshemlighet. 

De konstaterar dock att det är mycket svårt att dra en gräns för vad som är 

företagshemligheter och vad som istället ska klassas som de anställdas personliga skicklighet, 

erfarenhet och kunskap och att det endast är näringsidkaren själv som kan avgöra vilken 

information som ska vara hemlig. Definitionen av en företagshemlighet är alltför vid och 

leder till bristande förutsebarhet för den anställde i fråga om vad som utgör en 

företagshemlighet. Det är inte tillfredställande att arbetsgivaren förfogar över frågan om 

vilken information som skall hållas hemlig. Istället bör det tydligt anges att lagen endast avser 

sådan information som arbetsgivaren typiskt sett har ett intresse av att hemlighålla och 

faktiskt hemlighåller. Denna regel bör göras semidispositiv, det ska vara möjligt att avvika 

genom kollektivavtal på förbundsnivå. Detta ska gälla både informationen om vad som utgör 

en företagshemlighet och hur kravet på dess hemlighållande ska uppfyllas. Det bör även i 

lagens förarbeten tydligt framgå vad som utgör en företagshemlighet och vad som inte utgör 

en företagshemlighet.  

 

Från den tystnadsplikt som gäller för arbetstagare finns undantag dels på grund av 2 § andra 

stycket FHL, dels på grund av den kritikrätt som en arbetstagare anses ha. Många anställda är 

rädda för att påtala oegentligheter på arbetsplatsen då de finns en osäkerhet kring när 

undantagsbestämmelsen är tillämplig. Istället för undantagsregeln bör en positiv rättighet 

införas i FHL för arbetstagare att, utan hinder av andra bestämmelser i FHL eller avtal, 

offentliggöra eller inför myndighet respektive annat behörigt organ avslöja brottslig 

verksamhet och andra allvarliga missförhållanden i det företag där man är verksam. Denna 

bör åtföljas av en skadeståndssanktionerad bestämmelse som skyddar en arbetstagare mot 

obehöriga angrepp eller åtgärder från arbetsgivaren.  

 

Förslaget att i lagen erinra om att bestämmelserna i lagen inte tillämpas i den mån det skulle 

strida mot bestämmelserna i tryck- och yttrandefrihet i yttrandeförordningen eller 

yttrandefrihetsgrundlagen är mycket viktigt.  
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Straffansvarets omfattning  

Enligt utredningen ska straffansvaret utvidgas till att även omfatta vissa obehöriga röjanden 

och utnyttjanden av företagshemligheter som görs av personer med lovlig tillgång till 

hemligheten, bl.a. anställda.  

 

Inom svensk rätt är det en lång tradition att det inte ska förekomma straffsanktioner mot brott 

mot avtalsförpliktelser om det finns verkningsfulla sanktionsformer. Detta gäller med särskild 

styrka inom arbetsrättens område. Skadestånd ensamt eller i kombination med andra 

arbetsrättsliga sanktioner är en tillräcklig sanktionsform. Försiktighet bör iakttas innan en 

utvidgning av straffansvaret genomförs, detta på grund av reglernas negativa inverkan på 

öppenhet, nyskapande och entreprenörskap. Därutöver har det inte visats inom ramen för 

utredningen att det skulle föreligga ett konkret behov av en utvidgning av straffansvaret.  

 

Utredaren föreslår att straffansvaret i FHL ska utökas till att även omfatta den 

företagshemlighet som vederbörande tagit del av på grund utav anställning, uppdrag eller 

liknande. Om straffansvaret utvidgas är det viktigt att inte lindriga överträdelse omfattas och 

att det i förarbeten ges konkreta exempel på vad som faller utanför det straffbara området.  

 

När det gäller straffansvar för gärning som ägt rum efter anställningens eller uppdragets 

upphörande torde den skrivning som nu föreslås av utredningen inta vara vidare än de 

synnerliga skäl än vad som krävs idag. Därutöver borde ansvaret begränsas till ett år stället för 

de föreslagna två åren.  

 

Ett problem för förbunden, särskilt TCO och SACO, är att alltfler anställda till sekretess - och 

konkurrensklausuler. Detta tillsammans med en utvidgning av straffansvaret för arbetstagare 

är risken för inlåsningseffekter och en mindre rörlig arbetsmarknad uppenbar. Det är viktigt 

för samhället och den enskilde arbetstagaren att efter anställningens upphörande få utnyttja de 

kunskaper som vederbörande tillgodogjort sig under anställningen annars går samhället miste 

om utveckling och tekniska framsteg som annars skulle bidra till en uthållig ekonomisk 

tillväxt. En utvidgning av straffansvaret kan omöjliggöra för arbetstagare att starta nya företag 

på grund av rädslan för att göra något otillbörligt.  

 

Skadestånd  

Det bör tydliggöras i förarbeten att allmänt skadestånd för brott mot lagen inte skall kunna 

utdömas gentemot en arbetstagare som har dömts för brott enligt FHL. Talan om skadestånd 

enligt FHL bör begränsas ytterligare, från dagens regel om skada under de fem senaste åren 

till de senaste två åren.  

 

Bevissäkring  

Idag innehåller inte FHL några bestämmelser om bevissäkring vilket utredningen ser som en 

brist i lagstiftningen. Avsaknaden av dessa bestämmelser skulle enligt utredningen leda till att 

Sveriges åtaganden enligt TRIPS-avtalet inte kan anses uppfyllda. Utredningen har inte haft 

tillräckligt med tid för att utreda konsekvenserna av att bevissäkring på civilrättslig grund 

införs i FHL. Integritetsaspekten för den enskilda arbetstagaren är särskilt viktig och ges inte 

tillräckligt med utrymme i den befintliga utredningen. Det är otydligt hur den enskildes 

integritet i verkligheten kommer att vägas mot näringsidkarens intresse av att säkra 

bevisningen eller hur integriteten ska skyddas vid eventuell bevisundersökning. 
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Myndigheters befattning med företagshemligheter m.m  

När det gäller påstådda problem med myndigheters befattning med företagshemligheter så 

grundas detta på att handlingar som inkommer till myndigheten utgör allmänna handlingar 

eller på annat sätt blir offentliga vid bland annat domstolsförhandlig. Det krävs mycket starka 

skäl för att begränsa offentlighetsprincipen i svensk rätt utöver de möjligheter som idag finns 

på grund av sekretess. Det är bra att inget förslag om skärpt sekretess föreslagits.  

 

Landsorganisationen i Sverige, Stockholm  

 

Wanja Lundby-Wedin och Claes-Mikael Jonsson  

 

 

Publicerad den 2008-10-09 

Diarienummer 20080392  
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Bilaga 2 – TCO 

 

TCOs remissyttrande gällande förstärkt skydd för företagshemligheter.  

 

Sammanfattningsvis  

TCO avvisar i huvudsak utredningens förslag  

TCO anser sammanfattningsvis att utredningens förslag inte – förutom i ett avseende - bör 

ligga till grund för ändringar i den nuvarande företagshemlighetslagen (FHL). Utredningens 

uppdrag har varit omfattande samtidigt som utredningstid och resurser varit begränsad. 

Förslagen som i huvudsak handlar om en utökad kriminalisering på området är helt enkelt inte 

tillräckligt underbyggda alternativt för långtgående. Förslagen är inte heller förenliga med 

höga krav på rättssäkerhet. Utredaren föreslår t ex att straffansvaret utökas till att omfatta dem 

som fått del av företagshemligheter på grund av "anställning, uppdrag eller liknande grund". 

Det är förstås alldeles för vagt. När det gäller straffansvar måste det vara förutsägbart vem 

eller vilka som kan straffas, för att rättssäkerheten ska kunna upprätthållas.  

 

Samtidigt är de förslag som gäller att slå vakt om och utveckla löntagarnas yttrandefrihet på 

arbetsplatsen alldeles för svaga. Lagen har inte utan skäl kallats ”munkavlelagen”. 

Utredningen har heller inte haft utrymme för att utreda frågor som har ett tydligt samband 

med lagens regler t ex den ökade förekomsten av konkurrens och sekretessklausuler. Det är 

beklagligt eftersom vi behöver såväl ett bra och effektivt skydd mot företagshemligheter som 

ett starkare skydd för löntagare mot påtvingande ohemula avtalsvillkor. Samtidigt får inte 

lagstiftningen sammantaget (straff och civilrättsligt) leda till oönskade inlåsningseffekter som 

hämmar en rörlig arbetsmarknad och tillvaratagande av löntagarnas yrkeskunnande. 

Detsamma gäller risken för ”tysta arbetsplatser”. En sådan reglering är inte önskvärd utan 

riskerar att bli kontraproduktiv.  

 

Lagens - och de skärpta förslagens - effekter för yttrandefriheten och ett fritt och sunt 

meningsutbyte mellan arbetsgivare och arbetstagare på arbetsplatsen har inte beaktats 

tillräckligt i utredningens överväganden även om det är ett litet steg i rätt riktning att föreslå 

ett förtydligande i FHL med en påminnelse att om bestämmelserna i tryckfrihetsförordning 

och yttrandefrihetslag gäller före FHL-lagen vid normkonflikt. Förslaget i denna del är för 

svagt men kan med de förstärkningar som TCO föreslår nedan ligga till grund för en ändrad 

FHL i denna del.  

 

TCO föreslår att en positiv rättighet införs i lagen för att motverka ”tysta arbetsplatser”  

TCO föreslår att det införs en positiv rättighet i FHL för arbetstagare att utan hinder av andra 

bestämmelser i FHL eller avtal offentliggöra eller inför myndighet respektive annat behörigt 

organ avslöja brottslig verksamhet och andra allvarliga missförhållanden i det företag där man 

är verksam. Undantagsbestämmelsen i 2 § FHL bör därför i enlighet med detta formuleras 

som en positiv rättighet. En sådan positiv rätt bör åtföljas av en ny skadeståndssanktionerad 

bestämmelse i FHL som skyddar en arbetstagare mot obehöriga angrepp eller åtgärder 

(repressalier) från arbetsgivaren vid ett sådant legitimt avslöjande eller anmälan. En 

förutsättning härför är dock att avslöjandet rör något som arbetstagaren ”med fog antar” utgör 

brott på vilket fängelse kan följa. Dagens terminologi ”som skäligen kan misstänkas utgöra 

brott” är för snäv och bör således utgå.  

 

 

 

 



39 
 

Yttrande  

TCO hänvisar i övrigt och till utveckling av sina ståndpunkter till det särskilda yttrande som 

TCO;s expert i utredningen skrivit tillsammans med LO och Saco;s experter, se bilaga fogad 

till yttrandet.  

 

TCO vill även särskilt lyfta fram det ingripande förslaget gällande bevissäkring;  

Utredningen föreslår en förstärkt kriminalisering som riktar sig mot anställda bland annat i 

form av ett nytt ingripande tvångsmedel i form av bevissäkring. Utredningens underlag är för 

svagt för att kunna ta ställning till om de föreslagna åtgärderna står i rimlig proportion till de 

olägenheter som den förstärkta kriminaliseringen och det nya tvångsmedlet innebär för 

anställningstrygghet och eventuella kränkningar av medborgarnas privatliv och den 

personliga integriteten. TCO anser också att förslaget i denna del om att det ska räcka med 

skälig misstanke för att kunna åberopa bevisundersökning inte är tillräckligt för att skydda 

medborgarnas integritet. Eftersom sådan bevissäkring kan komma att utföras i enskild 

individs hem, är det ett så omfattande ingripande i medborgarnas privatliv att starkare legala 

skäl måste finnas.  

 

TJÄNSTEMÄNNENS CENTRALORGANISATION (TCO)  

 

Sture Nordh  

Ordförande  

 

Ingemar Hamskär  

Chefsjurist  
 

 

Publicerad 2008-10-13 

Diarienummer 08-0104  
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Bilaga 3 – Särskilt yttrande  

 

Särskilda yttrandet från TCO, LO och Saco  

 

Inledning  

Företagshemlighetslagen (FHL) bygger på en avvägning mellan företagens, samhällets och de 

enskildas intressen. Intressena är delvis sammanfallande, delvis motstående. Mot intresset av 

sekretess och slutenhet står intressen som värnar om ett brett och fritt meningsutbyte liksom 

allmänna och enskilda önskemål om insyn, information och kontroll. Arbetstagarnas intresse 

ingår som ett viktigt led i balansakten. Näringsidkare kan ha intresse av att tillgodogöra sig 

arbetstagarnas kunnande utan konkurrens. Mot detta står arbetstagarnas – och samhällets – 

intresse av att enskilda skall fritt kunna utnyttja sin erfarenhet och utveckla sitt kunnande.  

 

Utgångspunkten för vårt yttrande är att utredningen inte beretts tillräckligt med tid för att på 

ett genomgripande sätt utreda och belysa de frågor som en översyn av FHL rimligen borde 

innehålla, t.ex. saknas en undersökning av de upplevda problemen hos företagare. 

Utgångspunkten för hela utredningen och de förslag som läggs fram till stora delar bygger i 

stället på en dom, den s.k. Ericsson-domen. Den mycket enkla undersökning som genomförts 

från vår sida kan inte ligga grund för några egentliga slutsatser om vilka problem dagens 

utformning av FHL innebär ur ett arbetstagareperspektiv. Även här borde utredningen getts 

tid och resurser att genomföra en mer genomgripande undersökning.  

 

När det gäller påstådda problem med myndigheters befattning med företagshemligheter och 

företags påstådda obenägenhet att initiera prövning av överträdelser av lagen så grundas detta 

på att handlingar som inkommer till en myndighet utgör allmänna handlingar eller på annat 

sätt blir offentliga t ex vid en domstolsförhandling. Enligt vår uppfattning krävs mycket starka 

skäl för att begränsa offentlighetsprincipen i svensk rätt utöver de möjligheter som idag 

föreligger på grund av sekretess. Det är därför med tillfredställelse vi kan konstatera att några 

förslag om skärpt sekretess inte föreslås. Det skulle ha inskränkt insynen i den offentliga 

förvaltningen – vilket är en viktig del av offentlighetsprincipen – en av de grundläggande 

principerna i det svenska statsskicket.  

 

Att ett förtydligande nu föreslås i lagen innebärande att bestämmelserna inte ska tillämpas i 

den utsträckning det skulle strida mot bestämmelserna om tryck- och yttrandefrihet i 

tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen är mot den bakgrunden mycket 

viktigt.  

 

FHL, som den är utformad idag, innebär ur ett arbetstagarperspektiv en rad problem, bl.a. 

skapar den en stor osäkerhet i arbetslivet och riskerar att motverka rörligheten på 

arbetsmarknaden och tillväxten av kunskapsföretag. Ur ett vidare samhällsperspektiv så 

riskerar den genom sin otydlighet och sina stränga påföljder att skrämma många till tystnad. 

Det förslag om ändrad FHL som en majoritet av utredningens ledamöter står bakom riskerar 

sammantaget enligt vår bedömning att förvärra dagens situation. Förslagens effekter är dock 

svåra att överblicka.  

 

Vi ser idag en ökning av antalet tvister om företagshemligheter. Anställda binds också i en 

ökande omfattning upp genom sekretess- och konkurrensklausuler. Tillsammans med en 

utvidgning av straffansvaret för arbetstagare är risken för inlåsningseffekter och en mindre 

rörlig arbetsmarknad uppenbar. Detta förstärks av det faktum att Sverige präglas av en alltmer 

kunskapsintensiv arbetsmarknad. En skärpning av lagstiftningen motverkar också flexibla och 
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branschanpassade kollektivavtalslösningar. Att alltfler arbetstagare inte har möjlighet att 

använda sig av sitt kunnande innebär för den enskilde en begränsning i yrkesutövningen och 

för samhället en risk att gå miste om utveckling och tekniska framsteg som annars skulle 

bidra till en uthållig ekonomisk tillväxt.  

 

LO och TCO har övervägt att i utredningen kräva lagändringar innebärande incitament i FHL 

för en kraftfull begränsning av användningen av konkurrens- och sekretessklausuler efter 

anställningens upphörande då detta begränsar rörligheten på arbetsmarknaden. Vi har 

emellertid på grund av utredningens direktiv – bland annat den korta utredningstid som 

förelegat avstått från detta.  

 

Våra synpunkter  

Rättigheten att få avslöja brott och andra missförhållanden bör tydligt framgå av lagen. 

  

Det finns en uppfattning bland våra medlemsförbund, särskilt bland TCO och SACO:s 

medlemsförbund, att många medlemmar hör av sig till sitt förbund och är osäkra på vad som 

gäller enligt FHL och vad definitionen av företagshemligheter innebär för dem i deras arbete, 

särskilt när de står i begrepp att byta arbete. Många medlemmar som hör av sig för rådgivning 

är också rädda för att påtala oegentligheter på arbetsplatsen. I en del fall handlar det om att för 

skatteverket påtala skattebrott. Medlemmarna vågar inte göra anmälningar under 

anställningstiden utan väljer – om det överhuvudtaget sker – att avvakta tills de har slutat sin 

anställning.  

 

En positiv rättighet bör därför införas i FHL för arbetstagare att utan hinder av andra 

bestämmelser i FHL eller avtal offentliggöra eller inför myndighet respektive annat behörigt 

organ avslöja brottslig verksamhet och andra allvarliga missförhållanden i det företag där man 

är verksam. Undantagsbestämmelsen i 2 § FHL bör därför i enlighet med detta formuleras 

som en positiv rättighet.  

 

En sådan positiv rätt bör åtföljas av en ny skadeståndssanktionerad bestämmelse i FHL som 

skyddar en arbetstagare mot obehöriga angrepp eller åtgärder (repressalier) från arbetsgivaren 

vid ett sådant legitimt avslöjande eller anmälan. En förutsättning härför är dock att 

avslöjandet rör något som arbetstagaren ”med fog antar” utgör brott på vilket fängelse kan 

följa. Dagens terminologi ”som skäligen kan misstänkas utgöra brott” är för snäv och bör 

således utgå. Det är orimligt att ställa alltför höga krav på att arbetstagare och fackliga 

förtroendemän skall kunna göra denna svåra bedömning som återfinns i dagens lagstiftning. 

Det är vår uppfattning att de offentliganställdas meddelarfrihet och det där gällande 

efterforskningsförbudet på sikt bör utvidgas till att gälla även på andra områden. Ett första 

steg kan vara att gälla även verksamheter som bedrivs med offentliga medel och statliga 

bolag.  

 

En utökad kriminalisering för arbetstagare strider mot den svenska modellen  

Vi säger nej till en utvidgad kriminalisering av FHL för arbetstagare. Vi anser att dagens 

regler i sig - tillsammans med de arbetsrättsliga reglerna och brottsbalkens regler - är 

långtgående. En stor försiktighet bör iakttas av lagstiftaren innan en utvidgning genomförs - 

bland annat på grund av risken för reglernas negativa inverkan på öppenheten och 

innovationer i arbetslivet.  

I svensk rätt är det en lång tradition att undvika straffpåföljder när andra effektiva 

sanktionsformer står till buds för att upprätthålla respekten för ingångna avtal. Detta gäller 

med särskild styrka inom arbetsrättens område. Enligt vår uppfattning är skadestånd ensamt 
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eller i kombination med andra arbetsrättsliga sanktioner i princip en tillräcklig sanktionsform. 

Straff bör som huvudregel inte förekomma när det handlar om avtalsbrott. Till det ska läggas 

det påpekande som gjorts inledningsvis, nämligen att det inte, inom ramen för utredningen, 

visats att det föreligger ett konkret behov av ökad kriminalisering.  

 

Ett eventuellt utvidgat straffansvar måste begränsas  

För det fall en utvidgning av straffansvaret införs att gälla även i relationen arbetstagare och 

arbetsgivare måste denna kriminalisering begränsas i största möjliga mån, så att den omfattar 

enbart de mest klandervärda angreppen på företagshemligheter.  

 

Utredaren föreslår att straffansvaret i FHL utökas till att även omfatta den företagshemlighet 

som vederbörande fått del av på grund av anställning, uppdrag eller liknande grund. När det 

gäller skyddsombud föreligger andra regler som skyddar arbetsgivarens företagshemligheter. I 

dessa fall och när det gäller arbetstagare (av skäl som framgår ovan) bör det således inte 

införas någon utökad kriminalisering.  

 

Utökas straffansvaret är det viktigt att inte lindriga överträdelser omfattas – utrymmet för att 

bedöma en överträdelse som ringa bör således inte göras för smal. Av rättsäkerhetsskäl är det 

viktigt att i förarbeten ge konkreta exempel på vad som faller utanför det straffbara området. I 

fråga om straffansvaret för en gärning som ägt rum sedan anställningen eller uppdraget i en 

verksamhet upphört förutsätter vi att den skrivning som nu föreslås av utredningen inte är 

”vidare” än de synnerliga skäl som krävs idag. Vi anser också att ansvaret därutöver ska 

begränsas till maximalt ett år efter det att anställningen eller uppdraget har upphört.  

 

Vid straffpåföljdens bestämmande måste alltid beaktas om den tilltalade drabbas av 

arbetsrättliga sanktioner (BrB 29 kap 5 §), vilket också påpekats i författningskommentaren.  

 

Avslutningsvis vill vi understryka att det inte finns något som talar för att arbetsgivare skulle 

erhålla ett reellt starkare skydd mot angrepp genom den utvidgning av straffansvaret som 

föreslås.  

 

Definitionen av en företagshemlighet  

Reglerna om vad som är en företagshemlighet måste göras förutsägbara och rättssäkra – detta 

gäller i synnerhet om kriminaliseringen utökas.  

 

Istället för att arbetsgivaren definierar vad som är företagshemlighet bör det tydligt anges att 

lagen endast avser sådan information som arbetsgivaren typiskt sett har ett intresse av att 

hemlighålla och faktiskt hemlighåller och att den som idag objektivt sett är skyddsvärd. Den 

nya regeln bör göras semidispositiv dvs. det ska vara möjligt att avvika genom kollektivavtal 

på förbundsnivå. Detta ska gälla både informationen om vad som är en företagshemlighet och 

hur kravet på hemlighållande ska uppfyllas.  

 

I lagens förarbeten bör definitionen tydliggöras – såväl vad som är en företagshemlighet 

respektive vad som inte är en företagshemlighet.  

 

Begränsning av allmänt skadestånd  

Enligt vår uppfattning bör inte något allmänt skadestånd för brott mot lagen kunna utdömas 

gentemot en arbetstagare som har dömts för brott enligt FHL Det bör tydligt klargöras i 

förarbetena. Det bör i lagens förarbeten utvecklas vilket utrymme det föreligger för 

domstolarna att på grund av skälighet sätta ned skadestånd helt eller delvis (9§).  
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Talan om skadestånd enligt FHL bör begränsas ytterligare; från dagens regel (10§) om skada 

under de senaste fem åren till de senaste två åren.  

 

Bevissäkring  

Vi är mycket tveksamma till att det införs bevissäkringsåtgärder på civilrättslig grund i FHL. 

Vår uppfattning är att det föreligger alltför stora risker med att införa bevissäkring som nära 

påminner om intrångsundersökningar i annan immaterialrättslig lagstiftning. Vi anser inte att 

utredningen haft tillräckligt med tid för att utreda konsekvenserna av att en sådan möjlighet 

införs i FHL. Alltför många frågetecken kvarstår. Vi vill särskilt peka på integritetsaspekten 

för den enskilde arbetstagaren och den uppenbara risk för läckage av företagshemligheter som 

förfarandet i sig innebär samt förenlighet med Europakonventionen m m. En civilrättslig 

möjlighet att göra bevissäkringsåtgärder i en enskild arbetstagares hem är inte acceptabel. Det 

framgår inte på vilket sätt den enskildes integritet i verkligheten kommer att vägas mot 

näringsidkarens intresse av att säkra bevisningen eller hur integriteten ska skyddas vid 

eventuell bevisundersökning.  
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