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Behov av att skydda 
företagets affärshemligheter?
T E X T :  J O H A N N A  A L B I H N ,  A D L E G U S  A B   ·   F O T O  A N G E L I C A  S Ö D E R B E R G

Den 1 juli 2018 trädde en 
ny lag om affärshemligheter 
i kraft (Lag (2018:558) om 
företagshemligheter). Genom 
denna lag blir det nu enklare 
för företag att skydda sina 
företagshemligheter då nyckel-
personer lämnar och exempel-
vis startar konkurrerande verk-
samhet eller tar anställning 
hos en befintlig konkurrent.

Vad är en företagshemlighet?
Enligt lagen omfattar en företagshemlighet 
sådan information om affärs- eller driftsför-
hållanden i en näringsidkares verksamhet 
som inte är allmänt känd, som arbetsgivaren 
vidtagit rimliga åtgärder för att hålla hemlig 
och som skulle medföra skada i konkurrens-
hänseende om den röjdes. Med rimliga 
åtgärder menas att arbetsgivaren håller infor-
mationen hemlig genom att exempelvis lagra 
den i databaser eller på servrar som kräver 
inloggningsuppgifter.

Det är viktigt att notera att lagen inte skyddar 
”know-how” och sådan allmän kunskap, 
erfarenhet och färdighet som de anställda 
tillgodogjort sig vid normal yrkesutövning.
 Huvudregeln är att det står en arbetstagare 
fritt att använda sina personliga kunskaper 
och färdigheter hos en ny arbetsgivare. 
Detta kan komma att leda till gränsfall och 
framtida rättsliga prövningar eftersom ”per-
sonliga kunskaper och färdigheter” många 
gånger kan förväntas vara ett resultat eller 
erfarenheterna av just arbetet med vad den 
befintliga arbetsgivaren anser vara företagets 
affärshemligheter. Att som arbetsgivare tyd-
ligt beskriva vad som anses vara företagets 
”know-how”/företagshemlighet är därför av 
största vikt. 

Lojalitetsplikten
Så länge en person är anställd av ett bolag är 
den anställde bunden av den lagstadgade 

lojalitetsplikten mot sin arbetsgivare. 
Denna lojalitetsplikt gäller även under en 
uppsägningstid och oavsett om personen är 
arbetsbefriad eller inte. Efter uppsägnings-
tidens utgång gäller alltså inte längre någon 
lojalitetsplikt men ett bolags företagshem-
ligheter kan ändå vara skyddade enligt lagen 
om företagshemligheter.

Den nya lagen är i många avseenden positiv 
för arbetsgivaren som har fått större möjlig-
het att kräva skadestånd från en person som 
angriper en företagshemlighet. 

När anses en arbetstagares angrepp av en 
företagshemlighet otillåtet?
Det första kriteriet för att ansvar ska kunna 
utdömas är att den anställde har använt 
hemlig information på ett sätt som denne 
inte har rätt att göra, såsom att skicka en 
företagshemlighet till sin privata e-mail. Det 
ställs vidare krav på att agerandet från den 
anställde måste ha skett medvetet eller av 
oaktsamhet. Slutligen måste den anställde 
haft vetskap om eller borde ha haft vetskap 
om att informationen var hemlig.

En stor skillnad mot den tidigare lagen är att 
redan det faktum att den anställde har obe-

hörigen angripit en företagshemlighet är 
skadeståndsgrundande. Det krävs således 
inte att företagshemligheten faktiskt har 
röjts utan det räcker med att kunna visa att 
den anställde har exempelvis kopierat ett 
dokument som är att betrakta som hemligt 
i syfte att obehörigen ta med sig kopian.

Hur kan företaget agera för att skydda sina 
affärshemligheter?
Att infoga en sekretessklausul i anställ-
ningsavtalen är vanligt förekommande och 
att rekommendera särskilt kombinerat med 
en vitesklausul (ett på förhand bestämt 
skadestånd som företaget kan ställa krav 
på om en anställd bryter mot sekretess-
åtagandet). 

I situationer där nyckelpersoner lämnar en 
anställning är det också vanligt att företa-
get, redan i samband med att man mottar 
uppsägningen, stänger av den anställde 
från företagets nätverk (åtkomst till filer 
etc) och att den anställde omedelbart måste 
lämna ifrån sig mobiltelefon och dator (om 
dessa tillhör arbetsgivaren). För även om 
bolaget kan driva en process är skadan re-
dan skedd och ett eventuellt senare utdömt 
skadestånd täcker troligen ändå inte den 
verkliga skadan. Utöver detta så kommer 
det fortsatt ställas höga krav på bevisning 
varför det är ytterst osäkert om företaget 
kommer vinna framgång med sin talan.

Slutligen…
Det kan således konstateras att även om 
den nya lagen ger ett ökat skydd och en 
förbättrad rätt att kräva skadestånd så bör 
företagen tänka efter före och säkerställa 
att det är tydligt vad som är att anse som 
företagshemligheter för just detta företag. 
Vidare bör företagets anställda ha skrivit på 
ett sekretessåtagande och det bör finnas en 
väl fungerande process (avstängning från 
nätverk, omedelbart återlämnande av dator 
och mobil) när en person som haft tillgång 
till känslig information slutar. På detta sätt 
kan företaget avsevärt minska risken för att 
hemlig information hamnar på fel ställe. ■


