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Sammanfattning
I det snabbt växande informationssamhället utvecklas nya företagsstrukturer.
I dessa s.k. kunskapsföretag utgör arbetstagarna den främsta tillgången (det
s.k. humankapitalet). Verksamheten baseras på arbetstagarnas kunskap och
kompetens. Utvecklingstempot är högt och konkurrensen om medarbetarna
hård.

Det finns olika strategier för att knyta humankapitalet, och därmed
kunskapen, till företaget. Dels kan arbetsgivaren erbjuda olika typer av
förmåner och vinstandelssystem, t ex optioner. På detta sätt ges de anställda
incitament att stanna kvar då de på längre sikt kan ta del av vinsten i
företaget. Viktigt är också att företaget kan erbjuda utvecklingsmöjligheter.

Under anställningstiden har arbetstagaren en lojalitetsplikt gentemot
arbetsgivaren. Denna inkluderar bl.a. tystnadsplikt vad gäller
företagshemligheter samt ett förbud mot konkurrerande verksamhet.
Lojalitetsplikten upphör i och med att anställningsavtalet upphör. Möjlighet
finns dock att införa sekretess- och konkurrensklausuler i
anställningsavtalen. Dessa innebär i regel att den anställde åläggs
tystnadsplikt vad gäller företagshemligheter samt ett förbud att konkurrera
med arbetsgivaren efter anställningens upphörande.

Klausulernas laglighet bedöms utifrån avtalslagen. För att en klausul skall
anses vara skälig har i praxis krävts att den uppfyller de krav som uppställs i
1969 års överenskommelse om konkurrensklausuler i kollektivavtal. Vid
tiden för denna överenskommelses ingående antogs att ett
motsatsförhållande mellan arbetsgivare och arbetstagare förelåg. I
kunskapsföretagen har dock arbetstagarna en stark ställning. Synpunkter har
framkommit i samhällsdebatten vilka gör gällande att det finns behov av att
se över det arbetsrättsliga systemet. Bl.a. har fackföreningarnas roll i
informationssamhället ifrågasatts. Vidare har efterfrågats större avtalsfrihet
vad gäller anställningsavtalen.

Samtidigt som vissa förespråkar ett starkare rättsligt skydd vad gäller
kunskapen i företaget anser andra att det inte går att immobilisera
arbetskraft.

IT-företaget X, ställer sig tveksamt till konkurrensklausuler även om det vid
en närmare analys framgår att dessa är fullt möjliga att införa i företagets
anställningsavtal. Anledningen är att företaget har en företagspolicy som
värderas högre än möjligheten att på rättslig väg binda upp ett fåtal personer.
Vidare medför det snabba tempot i IT-branschen att företaget inte anser sig
ha tid att kontrollera de anställda efter anställningens upphörande.
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Generellt verkar det rättsliga medvetandet hos de unga kunskapsföretagen
vara lågt. Teoretiskt sett finns det goda möjligheter att skydda kunskapen i
företaget. Praktiska problem uppstår dock när gränsdragningar skall göras
vad gäller information och den anställdes kunskap. I verksamheter vilka
bygger på ett flöde av idéer kan det vara ytterst svårt att avgöra vad som
egentligen faller under det skyddsvärda begreppet företagshemligheter.
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Jag vill tacka min handledare, Reinhold Fahlbeck, vägledning och visat
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Förkortningar
AD Arbetsdomstolen

AvtL Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på
förmögenhetens område

CF Sveriges civilingenjörsförbund

Dir Direktiv

EG Europeiska gemenskapen

FHL Lag (1990:409) om skydd för företagshemligheter

HD Högsta domstolen

KL Konkurrenslagen (1993:20)

LAS Lag (1982:80) om anställningsskydd

LU Lagutskottet

MBL Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

PA Personalansvarig

RB Rättegångsbalken

SAF Svenska arbetsgivareföreningen

SALF Sveriges arbetsledareförbund (numera ledarna)

SIF Svenska industritjänstemannaförbundet

SkL Skadeståndslagen

SOU Statens offentliga utredningar

TR Tingsrätt
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

I direktivet till företagshemlighetsutredningens uppdrag uttalade statsrådet
Sven Romanus att det ökade utbytet mellan företagen av tekniskt och
kommersiellt kunnande gav anledning att se över de då gällande reglerna om
företagshemligheter:

”Ett gott rättsligt skydd för företagshemligheter o d kan otvivelaktigt vara av stor betydelse
för företagen. Värdet av unikt s.k. know-how torde inte sällan vara större än värdet av
patenterade uppfinningar. Att utveckla eller på annat sätt skaffa sig en speciell kunskap på
ett område är ofta förenat med betydande kostnader, som företaget självfallet önskar få
täckning för genom att behålla det försteg i konkurrensen som kunskapen kan ge. Kan
företagen inte i rimlig mån få detta intresse tillgodosett, finns det risk för att viljan att
investera i tekniskt och ekonomiskt utvecklingsarbete mattas. Utan ett tillräckligt utbyggt
skydd för företagshemligheter o d kan svenska företag också få svårt att förvärva
betydelsefullt know-how från utländska företag. Ytterst kan uppstå negativa följder för
samhällsekonomin.

Å andra sidan måste beaktas att det för samhället är av stort intresse att viktiga rön på det
tekniska och ekonomiska området inte onödigtvis hemlighålls och att konkurrensen inom
näringslivet inte hämmas på ett sätt som är skadligt från allmän synpunkt. I sammanhanget
bör nämnas att det ingripande skydd som patentet skänker i viss mån balanseras av de
utvecklingsmöjligheter som ges genom att patenterade uppfinningar offentliggörs och efter
patenttidens utgång står till allmänt förfogande. Mot det enskilda företagets intresse av att få
behålla viktiga tekniska och ekonomiska framsteg till egen fördel står vidare arbetstagares
och andra enskildas intresse av att utnyttja sitt fulla kunnande och alla tillgängliga tekniska
hjälpmedel”.1

Uttalandet illustrerar tydligt några av de frågeställningar och avvägningar vi
ställs inför i det framväxande informationssamhället. I ett samhälle baserat
på kunskap och information skapas nya företagstyper vilka grundar sin
verksamhet på den nya tekniken. Det finns ingen exakt definition av dessa
s.k. kunskapsföretag, men vissa faktorer kan sägas vara kännetecknande.

Typiskt för kunskapsföretaget är att det har andra styrformer och andra
arbetssätt än traditionella företag. Ofta har det en ohierarkisk organisation
och stark företagsidentitet.2 Verksamheten har inslag av problemlösning,
kreativitet och kundanpassning. I de fall verksamheten ytterst syftar till att
producera fysiska produkter är resursförbrukningen för denna produktion låg
i förhållande till företagets totala resursförbrukning.3 Vidare koncentrerar sig
företagen på sin kärnverksamhet. Kringfunktioner tillgodoses genom extern
                                                
1 Dir 1979:118 återgivet i SOU 1983:52, s 34.
2 Sandgren, C, Kunskapsföretaget i ett rättsligt perspektiv, särtryck Lunds universitet 1999,
s 28.
3 A a, s 29. Även företag där tillverkningen är central kan sägas vara kunskapsföretag. Ett
exempel är läkemedelstillverkare vilka forskar fram sin produkt.
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upphandling och speciella nätverk byggs upp för att tillgodose behovet av
externa tjänster och extern tillverkning.4 Typiska kunskapsföretag är
konsult- och dataföretagen samt reklambyråer.

Vad som är särskilt intressant är de anställdas ställning i kunskapsföretagen.
Många gånger bygger verksamheten helt på de delägarnas och de anställdas
kunskaper, det s.k. humankapitalet. Ofta tenderar varje medarbetare att bli
en nyckelperson. Detta gör företaget individberoende eftersom varje enskild
persons kunnande är unikt och i princip inte överförbart.5 Andra
svårmätbara tillgångar är de anställdas lojalitet och tillhörigheten till nätverk
samt personkontakter.

Den anställde kan dock vilja söka sig till en ny arbetsgivare eller starta en
egen verksamhet. Konsekvenserna av ett avhopp är att investering i kunskap
går förlorad och risk finns för att gamla kundkontakter försvinner, samt att
annan personal följer med till en eventuell ny verksamhet, s.k.
avknoppning.6 Ju mer specifik kunskap den anställde förfogar över, desto
dyrare blir förlusten för företaget om den anställde väljer att lämna företaget.
Särskilt angeläget är det att förhindra att den anställde använder företagets
hemligheter i den nya verksamheten.

Det finns olika strategier för hur företaget skall behålla och motivera de
anställda. En hög lön, intressanta arbetsuppgifter, möjligheter till
specialisering samt avsaknad av hierarki är några exempel. Viktigt är också
att begränsa eventuella konflikter för att uppnå en positiv arbetsmiljö.7
Ett välrenommerat namn samt en standardiserad kunskap gör företaget
mindre individberoende. För att bli mindre känsligt för avhopp kan företaget
således försöka sprida kunskapen inom organisationen. Detta motverkas
dock av den tidsbrist som oftast råder på dylika företag.8

Idag har det blivit vanligt att företagen vid sidan om lönen erbjuder vissa
förmåner. Dessa medför kostnader för företaget, men anses i ett längre
perspektiv nödvändiga för att framstå som en attraktiv arbetsgivare och på
så sätt locka och behålla medarbetare. Klassiska förmåner är tjänstebil,
hemdatorer och rikskuponger. I och med att förmåner utvecklas mot att bli
ett konkurrensmedel om medarbetarna går det att urskilja en viss
uppfinningsrikedom vad gäller förmånernas utformande. Det går även att se
en tendens till att företagen erbjuder mer långtidsanpassade förmåner. Till
dessa hör gratis friskvård och kompetensutveckling. I många företag ges de
anställda möjlighet att bli delägare genom optionsköp. Den anställde får då
incitament att arbeta så bra som möjligt eftersom denne direkt kan ta del i
vinsten.

                                                
4 Ibid.
5 A a, s 78.
6 Lindmark, L, Kunskapsföretagens individberoende - En studie av avknoppningsföretag I
reklambranschen, FE-publikationer 1989 nr 114, s 1 .
7 A a, s 8.
8 A a, s 9.
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Ett annat sätt att knyta den anställde till företaget är konkurrensklausuler i
anställningsavtalet. Genom att skriva under en konkurrensklausul förbinder
sig den anställde att inte konkurrera med arbetsgivaren under viss tid efter
anställningens upphörande. Klausulen innebär en negativ förpliktelse för
den anställde och företagets behov av skydd skall alltid vägas mot den
enskildes intresse av att kunna röra sig fritt på arbetsmarknaden.9

1.2 Syfte och avgränsningar

På senare tid har skett en ökning av användandet av konkurrensklausuler.
Vissa anser att dessa utgör ett gammalmodigt instrument vilket inte passar
för situationen i dagens näringsliv. Denna uppsats är ett försök till att
kartlägga gällande regler vad gäller skyddet för kunskap i företagen, med
betoning på reglerna om konkurrensklausuler i anställningsavtal.

För att ge arbetet en praktisk förankring har uppsatsen gjorts i samarbete
med företaget X. Företaget uppfyller ovan uppställda kriterier för
kunskapsföretag. Målet med uppsatsen är att efter att ha klarlagt rättsläget
vad gäller konkurrensklausuler utröna huruvida dessa är lämpliga för
företaget X att implementera i sitt anställningsavtal. Hänsyn har här tagits
till de förhållanden som är specifika för X och slutsatserna avser inte att
gälla generellt för kunskapsföretag. I uppsatsen ges inte heller en
uttömmande redogörelse för praxis, istället har endast vissa belysande
rättsfall tagits upp.

Kunskap och information är två begrepp vilka ofta sammanblandas i dessa
sammanhang. Med kunskap menas i denna uppsats det kunnande den
anställde besitter och vilket inte går att särskilja från dennes person.
Information, däremot, är ett avpersonaliserat begrepp, och utgör
skyddsobjektet för lagstiftningen på området.10 Den anställde kan dock
genom att tillgodogöra sig information omvandla denna till kunskap. Det
skall visa sig att just skiljelinjen mellan dessa två begrepp är upphovet till
viss problematik.

Konkurrensklausuler avser att skydda företagshemligheter vilket innebär att
Lagen om företagshemligheter (FHL) är central i sammanhanget. Även
immaterialrätten syftar till att skydda intellektuella prestationer och därför
ges en kort översikt av dessa regler.

Det går knappast att behandla konkurrensklausuler utan att komma in på den
arbetsrättsliga lagstiftningen. Utan att gå närmare in på reglerna i LAS och

                                                
9 Sandgren, C, [1995] s 260.
10 Se även Sandgren, C, a a, s 23f.
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MBL diskuteras i denna uppsats framförallt hur informationssamhällets
framväxt påverkar de arbetsrättsliga reglerna. Vidare ges en utförlig
redogörelse för 1969 års överenskommelse om konkurrensklausuler i
anställningsavtal, då denna kommit att utgöra bedömningsgrund vad gäller
konkurrensklausulers skälighet.

1.3 Metod och material

Beroende på de olika kapitlens karaktär har olika metoder använts för deras
framställande.

I de avsnitt vilka redogör för FHL och reglerna om konkurrensklausuler har
använts klassisk juridisk metod. För att klargöra rättsläget har således skett
en genomgång av litteratur och praxis. Litteraturen på området är dock
begränsad. Reinhold Fahlbeck skriver om företagshemligheter i sin bok
”Företagshemligheter, konkurrensklausuler och yttrandefrihet”.11Vad gäller
konkurrensklausuler i anställningsavtal har Adlercreutz och Flodgrens bok
varit till stor hjälp.12

Kunskapsföretagens framväxt har lett till en diskussion om hur företagen
skall skydda sitt kapital på bästa sätt. Diskussionen utgår ofta från ett
ekonomiskt perspektiv där olika strategier för företagsledning tas upp. I en
debatt i Dagens Industri fokuserades dock på den rättsliga sidan av
problemet. I kapitel 5 refereras till utvalda artiklar ur denna debatt.

Det refereras också i kapitel 5 till SAF. För att undvika att framställningen
blir alltför subjektiv har upptagits synpunkter även från den fackliga sidan.
För att ytterligare förstärka objektiviteten i framställningen refereras till en
intervju med doktoranden Lotta Wikman vars avhandling behandlar
kunskapsföretagens rättsliga skydd. Vidare har Reinhold Fahlbeck, professor
i arbetsrätt vid Lunds universitet, skrivit en uppsats om den framtida
arbetsrätten vilken också tas upp i detta diskuterande kapitel.

Också i det avsnitt vilket beskriver företaget X används en refererande
metod då avsnittet till fullo grundas på intervjuer. De intervjuade är alla
anställda i företaget X. Företaget har valt att vara anonymt.

                                                
11 Fahlbeck, R, Företagshemligheter, konkurrensklausuler och yttrandefrihet, Norsteds
juridik 1992.
12 Adlercreutz, A och Flodgren, B, Om konkurrensklausuler i anställningsavtal och vid
företagsöverlåtelser, Institutionen för handelsrätt, Lunds universitet 1992.
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1.4 Disposition

Uppsatsen inleds med en beskrivning av Lagen om företagshemligheter i
kapitel 2. I kapitel 3 beskrivs den lojalitetsplikt den anställde har gentemot
arbetsgivaren under anställningen. Kapitel 4 går igenom reglerna för
konkurrensklausuler med en utförlig beskrivning av 1969 års
överenskommelse i 4.3. I kapitel 5 ges utrymme för den diskussion
samhällsutvecklingen gett upphov till vad gäller arbetsrätten och
konkurrensklausuler. I kapitel 6 ges en beskrivning av företaget X. En
analys av företagets behov av och möjlighet att implementera
konkurrensklausuler i anställningsavtalen görs i kapitel 7. Framställningen
avslutas med några sammanfattande synpunkter i kapitel 8.
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2 Lagen om
företagshemligheter (FHL)

2.1 Bakgrund

Som antyddes i inledningen är Lagen (1990:409) om företagshemligheter
(FHL) resultatet av en noggrann avvägning mellan flera motstridiga
intressen. (1) Yttrandefriheten strävar efter att begränsa sekretess och
hemlighetsmakeri, (2) marknadsekonomin strävar efter att ge näringsidkare
största möjliga utrymme för självbestämmande, (3) konkurrensrätten efter
att upprätthålla en sund och effektiv konkurrens i samhället i stort och (4)
arbetstagarintresset vilket går ut på att arbetstagarna skall kunna utnyttja
sina kunskaper på arbetsmarknaden.13 Sedan länge har s.k. illojal
konkurrens motarbetats i svensk lagstiftning. Regleringen i den gamla
konkurrenslagen (IKL) syftade bl.a. till att motverka sådant otillbörligt
förfarande vilket innebar att en yrkeshemlighet avslöjades. Detta skydd
ansågs dock inte vara tillräckligt starkt och 1979 tillsattes en utredning för
att kartlägga behovet av skydd för företagshemligheter. Utredningen lade
fram sitt betänkande i 198314. Betänkandet innehöll ett lagförslag vilket,
efter vissa ändringar, antogs 1990.

2.2 1 § - Begreppet företagshemlighet

FHL 1 §  Med företagshemlighet avses i denna lag sådan information
om affärs eller driftsförhållanden i en näringsidkares rörelse
som näringsidkaren håller hemlig och vars röjande är ägnat
att medföra skada i konkurrenshänseende

Med information förstås både sådana uppgifter som har
dokumenterats i någon form, inbegripet ritningar, modeller
och andra liknande tekniska förebilder, även om de inte har
dokumenterats på något särskilt sätt.

Vad som räknas in i begreppet företagshemlighet definieras i 1 § FHL.
Regeln är indispositiv. Det skall röra sig om information om affärs- eller
driftförhållanden i näringsidkares rörelse som näringsidkaren håller hemlig
och vars röjande är ägnat att medföra skada i konkurrenshänseende för

                                                
13 Fahlbeck, 1992, s 19.
14 SOU 1983:52.
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näringsidkaren. I det följande ges en närmare beskrivning av de olika
kriterierna.

Information
Begreppet information definieras närmare i 2 st. 1 § FHL som uppgifter som
har dokumenterats i någon form (ritningar m.m.), samt även
odokumenterade uppgifter och enskilda personers kännedom om visst
förhållande. Begreppet är avsett att ha en vidsträckt innebörd och innefattar
uppgifter oavsett om der är enkla och okomplicerade eller unika och
komplexa.15

Affärs- eller driftförhållanden i näringsidkares rörelse
Även detta begrepp ges en vid tolkning. Med näringsidkare avses varje
fysisk eller juridisk person som yrkesmässigt bedriver ekonomisk
verksamhet oavsett om denna är inriktad på vinst eller ej och oavsett om den
bedrivs i privat eller offentlig regi. All information med anknytning till ett
företag skyddas. Däremot omfattas inte information som är knuten till
individen, såsom personlig skicklighet, erfarenhet och kunskap.16

Hemlig
Med ”hemlig” avses inte något absolut hemlighållande. Däremot krävs dock
att informationen inte är tillgänglig för envar. Kretsen med människor med
tillgång till informationen skall vara begränsad, definierbar och sluten i den
mening att de som tar del av informationen inte reservationslöst är behöriga
att utnyttja eller föra den vidare.17 Näringsidkaren skall alltså ha en ambition
att hålla informationen hemlig. Verksamheten kan också vara av sådan art
att det måste stå klart för de anställda att det är fråga om hemlig information
även om detta ej uttalats genom formella säkerhetsåtgärder. Eftersom
lagstiftaren inte preciserar hur informationen skall hemlighållas ligger det i
näringsidkarens intresse att klargöra vilken information som är hemlig.
Säkerhetsinstruktioner och informationsklassningssystem kan vara bra
hjälpmedel för att bevisa att gärningsmannen var i ond tro om
informationens konfidentiella natur.

Skada i konkurrenshänseende
Endast skada som skyddas av rättsordningen faller in under skadebegreppet.
Enbart ekonomiskt relevanta företagshemligheter åtnjuter rättsligt skydd.
Skadan måste även vara ersättningsgill, dvs.kunna föranleda skadestånd.
Information om kriminella aktiviteter skyddas inte, vilket följer av 2 § FHL.
Det krävs inte att skada verkligen uppstått i det enskilda fallet, det räcker att
röjandet är av sådan art att det typiskt sätt medför skada.

                                                
15 Prop 1987/88: 155, s 34.
16 A a, s 34f.
17 A a, s 35f.
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2.3 2 § - Obehörigt angrepp

2 § Lagen gäller endast obehöriga angrepp på
företagshemligheter.

Som ett obehörigt angrepp anses inte att någon anskaffar,
utnyttjar eller röjer en företagshemlighet hos en näringsidkare
för att offentliggöra eller för en myndighet eller annat
behörigt organ avslöja något som skäligen kan misstänkas
utgöra brott, på vilket fängelse kan följa, eller som kan anses
utgöra annat allvarligt missförhållande i näringsidkares
rörelse.

Som ett obehörigt angrepp anses inte heller att någon utnyttjar
eller röjer en företagshemlighet som han eller någon före
honom har fått del av i god tro.

FHL skyddar endast relevanta hemligheter i den meningen att informationen
utgör led i sund och lojal konkurrens. FHL förbjuder enligt 2 § endast
obehöriga angrepp på företagshemligheter. Lagen är inte avsedd att skydda
information om fall av misstänkt brottslighet eller allvarliga
missförhållanden.18 Ett röjande av sådan information skall dock vara menat
att just offentliggöra eller avslöja det aktuella missförhållandet.19 Här finns
ett krav på proportionalitet samt att informationen lämnas till behörigt
organ.20 En arbetstagare som vill avslöja ett missförhållande måste ha fog
för sina misstankar.21

2.4 7 § - Anställda och FHL

7 § En arbetstagare som uppsåtligen eller av oaktsamhet utnyttjar
eller röjer en företagshemlighet hos arbetsgivaren som han
har fått del av i sin anställning under sådana förhållanden att
han insåg eller borde ha insett att han inte fick avslöja den
skall ersätta den skada som uppkommer genom hans
förfarande.

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

                                                
18 1998/89:LU30, s 22ff.
19 Fahlbeck, 1992, s 199ff.
20 A a, s 198.
21 1988/99:LU30, s 26.
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I 7 § FHL stadgas om skadestånd för arbetstagare som yppar en
företagshemlighet under förutsättning att vissa kriterier är uppfyllda.
Bestämmelsen bygger på att arbetstagaren genom avtal förpliktat sig att ej
lämna ut information som kan skada arbetsgivaren.22 Vidare krävs att

1. Arbetstagaren fått del av informationen i sin anställning. Den
övervägande delen av företagshemligheter omfattas av detta
kriterium.

2. Arbetstagaren var i ond tro. Arbetstagaren skall ha insett eller bort
inse att uppgiften inte fick avslöjas. Den avgörande tidpunkten är
den då arbetstagaren fick del av informationen, inte tidpunkten för
röjandet.23 Här ligger således ett ansvar på arbetsgivaren att klargöra
att informationen är hemlig.

3. Skada uppkommit. Även det rent ideella intresset av att hemligheter
inte missbrukas utgör ersättningsgill skada. Detta innebär att det i
princip alltid föreligger skada när missbruk förekommit.24

4. Arbetstagaren har handlat uppsåtligen eller oaktsamt. Bevisbördan
för detta culpaansvar ligger på den som yrkar skadestånd.25

5. Röjandet är obehörigt enligt 2 §. Avtal om tystnadsplikt som inte
omfattas av 1-2 §§ saknar rättslig verkan.26

För ansvar efter att anställningen upphört krävs enligt  7 § 2 st. dessutom att
synnerliga skäl föreligger. Alla förpliktelser gentemot arbetsgivaren upphör
samtidigt som anställningsförhållandet slutar att gälla. Ändå anses det att
vissa fall av särskilt klandervärt beteende efter anställningen bör leda till
ansvar.27 Synnerliga skäl kan vara att arbetstagaren haft en
förtroendeställning i företaget liksom om den anställde tagit anställningen i
syfte att komma över hemlig information. Stadgandet i 2 st. är dispositivt.
Regeln utgår ifrån att det inte finns något avtal mellan parterna om
tystnadsplikt efter anställningens upphörande. Vill arbetsgivaren skydda sig
kan denne således avtala med arbetstagaren om en mer långtgående
tystnadsplikt efter anställningens upphörande. Vid missbruk av
avtalsfriheten ger 36 och 38 §§ AvtL jämkningsmöjligheter.28 Det går inte

                                                
22 Lojalitetsplikt gentemot arbetsgivaren följer av allmänna rättsgrundsatser. Har
arbetstagaren brutit mot denna kan detta leda till ansvar enl. 1 st. 7 § FHL. Se mer om
lojalitetsplikten nedan.
23 Fahlbeck, 1992, s 237.
24 Ibid.
25 Ibid.
26 Se ovan.
27 Fahlbeck, 1992, s 240.
28 Prop 1987/88:155, s 17ff.
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att under några omständigheter hindra arbetstagaren från att utnyttja sin
personliga skicklighet, erfarenhet och kunskap.29

2.5 Påföljder

Påföljden för missbruk av företagshemlighet är enligt 7 § skadestånd.
Utöver påföljd enligt FHL kan arbetstagaren komma att drabbas av
arbetsrättsliga sanktioner som uppsägning, avsked och disciplinpåföljder.
Uppsägning och avsked regleras i Lagen 1982 om anställningsskydd (LAS).
Uppsägning kan enligt denna lag endast komma till stånd vid allvarliga
förseelser. AD gör här en bedömning i det enskilda fallet. Missbruk av
företagshemligheter utgör vidare avtalsbrott.30 Gäller inte
kollektivavtalsregler kan missbruket därför komma att bedömas enligt regler
om allmänt skadestånd, särskilt om missbruket skett efter anställningens
upphörande.

2.6 Allmänt om FHLs plats i rättssystemet

Reglerna om företagshemligheter gränsar till flera rättsområden. Liksom
reglerna i immaterialrätten avser de delvis att skydda värden/rättigheter av
icke-materiell natur. Innehavaren av en immaterialrätt har en ensamrätt att
bestämma över hur en prestation eller ett kännetecken skall användas
(utnyttjas, kopieras och spridas). En grupp regler skyddar intellektuella
prestationer såsom konstnärliga och litterära verk, formgivning och
uppfinningar, en annan grupp lagar skyddar kännetecken såsom varumärken
och firmanamn.31

Av särskilt intresse för företagshemligheterna är patenträtten. Enligt 1 §
patentlagen (1967:837) kan den som gjort en industriellt användbar
uppfinning efter ansökan hos patent- och registreringsverket erhålla patent,
dvs.ensamrätt, till uppfinningen. Ensamrätten gäller i tjugo år och i gengäld
ställs ett krav på att uppfinningen offentliggörs. Någon definition på
begreppet uppfinning ges ej i lagen men i praxis har vuxit fram ett krav på
att uppfinningen skall vara av teknisk karaktär.32 Vidare skall uppfinningen
vara ny i förhållande till vad som tidigare varit känt samt ha en viss
uppfinningshöjd.33 Företagshemlighetsbegreppet är betydligt vidare. Ofta
förekommer patentskydd och skydd för företagshemligheter i kombination.

                                                
29 Fahlbeck, 1992, s 240.
30 Fahlbeck, 1992, s 244.
31 Svensson, Carl Anders m fl, Praktisk marknadsrätt, Norstedts Juridik [6:e uppl. 1996], s
477.
32 SOU 1983:52, s 76.
33 Svensson, a a, s 502.
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En uppfinning skyddas av reglerna om företagshemligheter så länge patent
inte sökts och handlingarna rörande uppfinningarna blivit offentliga.

Mönsterrätten är uppbyggd med patentreglerna som förebild. I
mönsterskyddslagen (1970:485) skyddas förebilder för varors utseende och
för ornament. Mönstren skall vara nya och väsentligen skilja sig från vad
som tidigare är känt. För skydd krävs beslut av patent- och
registreringsverket. Skyddstiden är fem år men kan förlängas med ytterligare
två femårsperioder.

Bestämmelser om den rätt som författare, tecknare, fotografer och andra
upphovsmän har finns i Lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och
konstnärliga verk (upphovsrättslagen/URL). Vad som skyddas är verkets
yttre form, inte dess sakinnehåll. För skydd förutsätts viss originalitet eller
verkshöjd. För att skyddas måste verket vara ett resultat av intellektuellt
skapande.34 Upphovsrätten innebär att upphovsmannen själv kan
tillgodogöra sig verkets ekonomiska värde genom att förfoga över det.
Enligt 2 § URL innebär förfoganderätten rätten att framställa exemplar av
verket samt rätt att göra det tillgängligt för allmänheten genom
offentliggörande eller spridning. Skyddet för denna förfogande rätt består
under upphovsmannens livstid och i 50 år efter dennes död.

Ensamrätt till ett varumärke kan uppnås genom registrering eller
inarbetning. De huvudsakliga reglerna på området finns i varumärkeslagen
(1960:644). För registrering krävs att varumärket har särskiljningsförmåga. I
näringsverksamheter används firman som medel att skilja olika
verksamheter från varandra. I firmalagen (1974:156) stadgas att skydd för
firman kan uppkomma genom registrering eller inarbetning.
Känneteckensskyddet innebär en rätt att hindra andra från att använda
tecknet. Skyddet har egentligen ingen tidsgräns då registreringen kan förnyas
med tioårsintervall.

De immaterialrättsliga reglerna, vilka i stort innebär ett erkännande av vissa
ensamrätter, innebär ur en objektiv synvinkel konkurrensbegränsande
effekter. Samhället vill dock uppmuntra kulturell produktivitet genom att ge
upphovsmannen en möjlighet till ekonomiskt utbyte av den skapande
verksamheten. Vidare finns i samhället ett intresse av nya uppfinningar och
god formgivning. Både FHL och den immaterialrättsliga regleringen är
således resultatet av intresseavvägningar där hänsyn tagits till flera
rättsområden, särskilt konkurrensrätten.

FHL har vidare ett nära samband med arbetsrätten. I många fall består
företagets tillgångar främst av de anställdas kunskap. Ofta har arbetstagarna
stor kunskap om företagets hemligheter. De allra flesta privatanställda
omfattas inte av någon lagfäst generell tystnadsplikt eftersom det för den
privata sektorn saknas motsvarighet till reglerna om offentlighet och

                                                
34 Svensson, a a, s 479.
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sekretess i grundlagarna och sekretesslagen.35 Inom den privata sektorn är
istället avtal, uttryckliga eller underförstådda, det främsta medlet att ge
regler om tystnadsplikt. Utgångspunkten är att avtal skall hållas (pacta sunt
servanda). I avtalslagen finns regler om jämkning och ogiltighet av oskäliga
avtal. I stort sett har dock tystnadsplikten sin grund i det arbetsrättsliga
lojalitetsförhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare (se mer om
lojalitetsplikten nedan).36 FHL kan vara ett utmärkt medel med vilket det går
att definiera lojalitetsområdet, särskilt beträffande tystnadsplikten.
Sekretessavtal kan nämligen ej slutas för sådan information som inte utgör
företagshemlighet.

2.7 Praxis

Trots att FHL har funnits i tio år saknas utförligare praxis. Arbetsgivaren
stämmer troligen sällan arbetstagaren för brott mot denna lag. Ofta får
bedömningen sin utgångspunkt i arbetstagarens lojalitetsplikt då FHL i
huvudsak saknar regler om tystnadsplikt. Därför behandlas i detta arbete
dessa fall efter avsnittet om lojalitetsplikten. Här skall dock redogöras för ett
fall som utförligt definierar begreppet företagshemlighet enligt 1 § FHL.

I NJA 1998 nr 633 stämde JAHAB genom Jan H Lärarförbundet (nedan
kallat förbundet) och Apple Computer AB (Apple). JAHAB hade haft
kontakter med förbundet och Apple för att genomdriva en affärsidé vilken
syftade till ökad användning av datorer som pedagogiskt hjälpmedel i
skolan. Idén utvecklades till en plan för genomdrivande och nedtecknades i
vad JAHAB kallade Verket. Regelbundna kontakter förekom mellan
företagen. Apple fick en uttrycklig begäran att Verket skulle vara hemligt.
1992 beslutade förbundet att planen skulle genomföras utan JAHABs
medverkan. Apple stödde projektet.

JAHAB åberopade 6 § FHL37 och krävde ersättning för förlorade intäkter
och nedlagda kostnader då JAHAB ansåg att förbundet obehörigt hade
utnyttjat bolagets företagshemligheter.

HD uttalade att ”en affärsidé som är framtagen av en näringsidkare får anses
ha anknytning till dennes rörelse även om genomförandet av affärsidén
förutsätter samarbete med andra eller är ett förslag om hur någon annan bör
agera”.38 Vad gällde kriteriet ”hemlig” uttalade HD att detta är uppfyllt då
näringsidkaren ”klargjort eller det ändå står klart att informationen inte får
spridas utanför en viss krets”39. HD fann vidare att det ”måste ha stått klart
för förbundet att JAHAB ville hålla informationen hemlig. Förbundet får

                                                
35 Fahlbeck, 1992, s 58.
36 Ibid.
37 6 § FHL reglerar utomståendes skadeståndsskyldighet vid röjande av företagshemlighet.
38 NJA 1998:663, s 651.
39 Ibid.
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alltså anses ha fått del av informationen i förtroende”40. Sammanfattningsvis
kom HD fram till att förbundet genom att starta sin verksamhet uppsåtligen
och obehörigt har utnyttjat JAHABs företagshemlighet.

Skadeståndsberäkningen skedde med utgångspunkt i de kostnader som
JAHAB lagt ned, men räknades ned till det belopp förbundet ansågs ha
sparat genom att använda informationen. HD underströk dock att beloppet
skulle räknas upp med hänsyn till JAHABs intresse av skydd mot det
obehöriga utnyttjandet. Skadeståndet bestämdes till 2 miljoner kr.

                                                
40 NJA 1998:633, s 652.
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3 Under anställningen-
Lojalitetsplikt

3.1 Allmänt

När ett anställningsavtal undertecknas av den anställde och arbetsgivaren
förutsätts att de båda parterna kan lita på varandra och att de är beredda att
tillvarata varandras intressen. I anställningen ligger att den anställde ges viss
inblick i arbetsgivarens verksamhet. I vissa fall representerar den anställde
all den kunskap arbetsgivaren besitter. Arbetsgivaren är därför i mer eller
mindre grad utlämnad åt arbetstagaren.41 Grundläggande är att arbetstagaren
inte får skada arbetsgivaren.42 Både i kollektivavtal och genom sedvänja har
det bekräftats att den anställde har en skyldighet att sätta arbetsgivarens
intresse framför sitt eget i de fall där han kan komma i pliktkollision.43 Detta
kan uttryckas som om den anställde har en lojalitetsplikt gentemot
arbetsgivaren.

Lojalitetsplikten består egentligen av en samling förpliktelser som
arbetstagaren får ”på köpet” när denne tar anställning. Förpliktelserna ligger
vid sidan av det egentliga anställningsavtalet och skulle kunna ses som
”biförpliktelser”.44 Lojalitetsplikten omfattar bl.a. tystnadsplikt samt en
skyldighet att avhålla sig från verksamhet som konkurrerar med
arbetsgivarens.45 Vidare kan illojalt handlande från arbetstagarens sida  falla
under vissa av brottsbalkens bestämmelser, t ex om bedrägeri, förskingring,
tagande av muta, olovligt förfogande och trolöshet mot huvudman. I detta
arbete fokuseras dock på  tystnadsplikten och  förbud mot bisysslor. Vidare
nämns nedan kortfattat arbetstagarens upplysningsplikt. Det skall nämnas att
ovanstående uppräkning inte är uttömmande. Lojalitetsplikt är ett vitt
begrepp och vad som skall räknas in i detta avgörs i det enskilda fallet.

3.2 Tystnadsplikt och kritikrätt

Tystnadsplikt för arbetstagare följer dels av lag, dels av avtal. Inom den
offentliga sektorn regleras tystnadsplikten i 1980 års sekretesslag. Lagen är
tvingande och det går inte att avtala om avvikande regler. Inom den privata
sektorn råder däremot stor avtalsfrihet på området eftersom de allra flesta
anställda ej omfattas av någon lagstadgad tystnadsplikt.46 I
industritjänstemannaavtalen stadgas att tjänsteman skall iaktta full
diskretion såväl inåt som utåt rörande företagets angelägenheter. Som
                                                
41 Lennart Svensäter, Anställning och upphovsrätt, Norstedts 1991, s 112.
42 Schmidt, Löntagarrätt, Juristförlaget, reviderad upplaga 1994, s 257.
43 A a, s 194.
44 A a, s 257
45 Svensäter, a a, s 113-114.
46 Fahlbeck, 1992, s 96.
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exempel anges prissättningar, konstruktioner, experiment, driftsförhållanden
o d.47 Finns det ingen reglering anses tystnadsplikten ändå gälla som en följd
av den anställdes lojalitetsplikt.48

Ett anställningsförhållande innebär dock inte att arbetstagaren är förhindrad
att delta i debatter och diskutera frågor av allmänt intresse. Tystnadsplikten
begränsas således av vad som kallas den anställdes kritikrätt. I ett antal mål
har AD fastslagit hur långt denna rätt sträcker sig.

I AD 1961 nr 27 fastslogs att en flygmaskinist hos SAS hade brutit mot sin
lojalitetsplikt genom att överskrida sin kritikrätt. Flygmaskinisten hade
publicerat en artikel i en schweizisk tidskrift i vilken framgick uppgifter
rörande personalfrågor, ekonomi, driftsenheter och organisation hos SAS.
Uppgifterna tjänade som underlag för kritik om att underhållstjänsten hos
SAS var dålig. AD ansåg att artikeln var ägnad att orsaka SAS skada samt
tillade att ”i den mån flygmaskinisten hade velat arbeta för ökad
flygsäkerhet hade det otvivelaktigt funnits andra vägar, som icke kunnat
föranleda att bolaget tillfogades skada”.49 Ur fallet kan utläsas att det för
brott mot tystnadsplikten krävs att den anställde varit i ond tro samt att
utlämnandet av uppgifter varit ägnat att skada arbetsgivaren. Det räcker att
det föreligger risk för skada vid utlämnandet av uppgifterna för att
utlämnandet skall bedömas som illojalt.50 Vidare antyds det i 1961 års fall
att en arbetstagare som vill kritisera arbetsgivaren bör överväga på vilket sätt
kritiken skall framföras. Arbetstagaren bör göra arbetsgivaren uppmärksam
på problemet före ett eventuellt utelämnande av uppgiften. Tanken är att
arbetsgivaren skall ges tillfälle att bemöta kritiken.51

Tystnadsplikten hindrar inte att arbetstagaren påtalar ett eventuellt
missförhållande för berörd myndighet. Även i dessa fall beaktas huruvida
den anställde sökt rättelse hos arbetsgivaren eller ej. I AD 1986 nr 95
uttalade AD vidare att det är av avgörande vikt om de lämnade uppgifterna
saknar grund eller vittnar om bristande hänsyn eller lojalitet. I fallet hade en
nattportier och en receptionist vänt sig till länsstyrelsens utskänkningsenhet
och påtalade bristen i  skötseln av ett hotell. Anklagelserna var grava och
gällde bl.a. spritutskänkning efter stängningsdags.

Omfattningen av lojalitetsplikten bestäms med utgångspunkt i vilken
befattning arbetstagaren har. En högre befattning ställer högre krav på
tystnads- och lojalitetsplikt.52 I AD 1982 nr 110 uttalade domstolen att
arbetsgivaren generellt har en vidsträckt rätt att kritisera och ifråga sätta
arbetsgivarens handlande. Kritikrätten rymmer dock begränsningar. Ju högre

                                                
47 Ibid.
48 Fahlbeck, a a, s 97.
49 AD 1961 nr 27, s 265.
50 Se bl.a. AD 1988 nr 67, AD 1994 nr 79.
51 AD 1986 nr 95 och AD 1994 nr 79.
52 Schmidt, a a, s 263.
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befattning en anställd har desto större krav kan ställas på dennes lojalitet och
tystnadsplikt.

3.3 Upplysningsplikt

En arbetstagare har upplysningsplikt gentemot arbetsgivaren. Arbetsgivaren
har rätt att få kännedom om de upplysningar som krävs för att denne skall
kunna tillvarata sina intressen. Detta innebär att den anställde är skyldig att
göra arbetsgivaren uppmärksam på förekommande oegentligheter på
arbetsplatsen. Vidare är arbetstagaren skyldig att ingripa för att motverka
skada. Graden av upplysningsplikt varierar med den anställdes
förtroendeställning i företaget. Skyldigheten att ingripa mot brott sträcker
sig dock längre för anställda än vad den gör för enskilda individer.53 I AD
1981 nr 144 fastslogs att arbetskamraters stöld av gods skall rapporteras av
arbetstagare som har vetskap härom. Rapporteringen skall ske till
arbetsledningen.

3.4 Bisysslor och konkurrerande verksamhet

En arbetstagare disponerar enligt huvudregeln själv över sin fritid.54 Så
länge arbetstagaren ej eftersätter uppgifterna hos sin huvudsaklige
arbetsgivare har han rätt att skaffa sig extra inkomster. Lojalitetsplikten
innebär dock att den anställde skall avhålla sig från allt som kan skada
arbetsgivaren. Arbetstagaren bör därför samråda med arbetsgivaren innan en
bisyssla inleds.55 Arbetstagaren måste undvika kollision med arbetsgivarens
intressen. Det centrala i denna förpliktelse är förbudet att konkurrera med
arbetsgivaren.56 En arbetstagare får ej ta bisysslor som innebär direkt
konkurrens vilken ”måste antas vara ägnad att tillfoga arbetsgivaren  mera
påtaglig skad… eller som eljest sker under sådana omständigheter att den är
att uppfattas som illojal”.57  Enligt Fahlbeck går det inte att närmare ange
huruvida kravet på påtaglig skada skiljer sig från kravet på skada vid
tystnadsplikten. Då det förekommer att AD hänvisar till att en anställd gör
sig skyldig till en allvarlig förseelse vid konkurrerande verksamhet oavsett
skada anser Fahlbeck att kravet på påtaglig skada ej kan ses som absolut.58

Enligt Svensäter är risken för att skada skall uppkomma tillräckligt.
Begreppet skada omfattar skador av både ekonomisk och ideell natur.59

Konkurrensförbudet omfattar alla anställda men får olika betydelse med
hänsyn till arbetstagarens ställning och arbetsuppgifternas art. Ju mer

                                                
53 Enl. brottsbalken 23:6 behöver enskild ej ingripa för att avvärja brott.
54 Schmidt, a, s 265.
55 Ibid.
56 Fahlbeck, 1992, s 102.
57 AD 1980 nr 82 s 533.
58 Fahlbeck, 1992 s 103.
59 Svensäter, a a, s 114.
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alldagliga arbetsuppgifter och ju lägre ställning arbetstagaren har desto
mindre risk för att arbetsgivaren tillfogas skada.60

Bedömningar av om en arbetstagare uppträtt illojalt i konkurrenshänseende
uppkommer i regel i samband med att arbetstagaren blivit uppsagd eller
avskedad. I dessa fall gör AD en helhetsbedömning med beaktande av de
särskilda omständigheterna i det enskilda fallet.61 Av särskild betydelse är,
utöver arbetstagarens ställning i företaget, dennes möjligheter att i
konkurrensen  utnyttja företagshemligheter och annat internt material,
beskaffenheten av den konkurrerande verksamheten och
konkurrensåtgärdens betydelse för företaget.62

Parterna kan inom den privata sektorn även avtala om den närmare
utformningen av begränsningen av bisysslor. Avtal som på ett oskäligt sätt
hindrar arbetstagaren från att ta bisysslor kan dock jämkas med stöd av 36 §
AvtL. Inga fall av jämkning har dock förekommit, vilket tyder på att
konkurrensförbudet under anställningstiden är långtgående.

Lojalitetsplikten består under uppsägningstiden. Detta innebär att den
anställde är förhindrad att påbörja anställning hos annan arbetsgivare under
denna tid eftersom detta skulle innebära en överträdelse av förbudet mot
bisysslor.

3.5 Påföljder vid brott mot lojalitetsplikten

3.5.1 Skadestånd

En påföljd för brott mot lojalitetsplikten är skadestånd. I Skadeståndslagen
(SkL) 4:1 sägs att ansvar för fel i tjänst endast föreligger om det finns
synnerliga skäl. Denna regel gäller även i förhållande till arbetsgivaren. SkL
utgör dock generell lag och bestämmelser i speciallagar (som t ex MBL och
FHL) och i avtal ges företräde. Har den anställde genom att bryta mot
lojalitetsplikten brutit mot en bestämmelse i ett kollektivavtal blir således
bestämmelserna i MBL gällande.63 I de fall där arbetsgivaren begär
skadestånd  pga. konkurrerande verksamhet anses den aktuella
verksamheten ej ha bedrivits i tjänsten. Därmed är SkL 4:1 ej tillämplig.
Istället aktualiseras reglerna om kontraktuellt skadestånd. Principen är att
den part som underlåtit att fullgöra en förpliktelse blir skadeståndsskyldig.
Arbetsgivaren får i dessa fall ersättning för den ekonomiska skada denne
tillfogats med anledning av brott mot lojalitetsplikten.

                                                
60 Fahlbeck, a a, s 103.
61 Ibid.
62 AD 1988 nr 118.
63 Hellner, J, Skadeståndsrätt, Juristförlaget, 5:e uppl. 1995, s 87.
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3.5.2 Uppsägning och avskedande

Uppsägning och avskedande regleras i LAS. Lagen är tvingande och
omfattar arbete både i offentlig och privat regi.
Enligt 1 st. 7 § LAS skall uppsägning ske på saklig grund. Som saklig grund
kan anses bl.a. att en arbetstagare misskött sig eller visat bristande
lämplighet för sitt arbete. Vad gäller uppsägning p.g.a. brott mot
tystnadsplikten får frågan avgöras med ledning av kriterierna för att brott
mot tystnadsplikten enligt ovan. Traditionellt anses saklig grund ej föreligga
vid enstaka fall av misskötsel. Agerande som innebär skada för
arbetsgivaren bedöms dock särskilt hårt.64 Detta ligger i linje med praxis där
AD uppställer ett krav på skada för brott mot lojalitetsplikten.

Avskedande är arbetsrättens motsvarighet till hävning. För avskedande
krävs enligt 18 § LAS att arbetstagaren grovt åsidosatt sina åligganden mot
arbetsgivaren. Avskedande kan ske vid illojal konkurrens eller annat illojalt
beteende av allvarlig art. I AD 1975 nr 67 hade en försäljningschef tagit
kontakt med företagets återförsäljare samt med en verkstad som tillverkade
delar för företagets räkning. Försäljningschefen föreslog att dessa skulle
avbryta samarbetet med företaget och istället starta tillverkning och
försäljning av produkterna tillsammans med honom. Företaget avskedade
försäljningschefen. AD bedömde hans agerande som illojalt handlande av så
allvarlig natur att han grovt åsidosatt sina förpliktelser mot företaget och att
detta därmed hade rätt att avskeda honom.
Det kan även bli aktuellt med andra påföljder som t ex disciplinpåföljder.
Dessa behandlas av utrymmesskäl ej närmare i denna framställning.

3.6 Något om uppdragstagares lojalitetsplikt

Med uppdrag eller uppdragsavtal menas här alla de fall där någon åtar sig att
utföra ett arbete eller tjänst åt annan utan att ett anställningsförhållande kan
anses föreligga. En uppdragstagare kan i sin relation till uppdragsgivaren
komma i kontakt med hemligheter på samma sätt som en arbetstagare kan
göra det. Detta är särskilt vanligt i t ex konsultuppdrag där uppdragstagaren
får insyn i uppdragsgivarens verksamhet. För vissa uppdragstagare är
lojalitetsplikten reglerad i lag eller annan författning, här kan nämnas
advokater och revisorer. I de flesta privaträttsliga förhållanden har dock
uppdragstagaren endast en på kontraktsrättslig grund vilande lojalitetsplikt
gentemot uppdragsgivaren under uppdragstiden. Lojalitetspliktens styrka
varierar i olika fall. Om den hemlighet uppdragstagaren erfar är direkt
förknippad med dennes arbetsuppgifter bör lojalitetsplikten gälla fullt ut.
Om däremot hemligheten inte har något att göra med uppdraget bör
uppdragstagaren jämställas med utomstående.65  Men det finns även olika
kategorier av uppdragstagare Vissa av dessa står de anställda mycket nära,

                                                
64 SOU 1983:52, s 99.
65 A a, s 112.
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s.k. beroende eller jämställda uppdragstagare.66  Denna grupp jämställs i
allt väsentligt med anställda vad gäller lojalitetsplikten.  Kategorin
kvalificerade uppdragstagare, såsom självständiga konsultfirmor, advokater
etc., åtnjuter däremot inte samma frihet från ansvar efter uppdragstidens
slut. Något konkurrensförbud bör ej komma i fråga för uppdragstagare och
kräver i sådana fall ett uttryckligt avtal, vilket kan jämkas med stöd av 36
och 38 §§ AvtL. Skulle uppdragsparten däremot missbruka
företagshemligheter efter att uppdragsförhållandet upphört gäller 6 § FHL.

                                                
66 En jämställd uppdragstagare definieras i 1 § MBL som den som utför arbete åt annan och
därvid inte är anställd hos denne men har en ställning av väsentligen samma slag som en
anställd.
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4 Efter anställningen-
Konkurrensklausuler

4.1 Allmänt

När anställningen upphör, upphör också de förpliktelser som parterna har
haft gentemot varandra under anställningen. Detta innebär bl.a. att
arbetstagarens lojalitetsplikt, dvs.tystnadsplikten och skyldigheten att inte
konkurrera, slutar att gälla.67 En arbetsgivare kan dock ha intresse av att
reglera arbetstagarens beteende även sedan denne lämnat sin anställning.
Detta kan ske genom att arbetsgivaren binder upp den anställde i ett avtal
eller genom en särskild bestämmelse i anställningsavtalet, vilken innehåller
ett förbud för den anställde att övergå i tjänst hos en konkurrent eller själv
öppna en konkurrerande verksamhet. Bestämmelsen kan även innefatta ett
förbud att yppa information arbetstagaren tagit del av under anställningen.

Dessa konkurrens- och sekretessklausuler har alltså till syfte att för en tid
immobilisera den konkurrenskraft som en tidigare anställd ofta
representerar.68 Det går även att urskilja mer specifika motiv till
konkurrensförbud. Ett grundläggande sådant är att arbetsgivaren vill bevara
kundkretsen. Hos tjänsteföretag, såsom konsult-, och dataföretag är detta
ofta ett framträdande intresse. Ett annat motiv är att skydda
företagshemligheter och företagsspecifikt kunnande. Ett tredje är att behålla
kvalificerad och intrimmad personal, s.k. nyckelpersoner, eller i vart fall
hindra att dessa går över till konkurrerande företag.69

Vanligen förenas konkurrensförbudet med en påföljd för överträdelser, t ex
skadestånd eller vite. Konkurrensklausuler består därför ofta av tre
komponenter, (1) ett konkurrensförbud, (2) en tystnadsförpliktelse och (3)
en regel om påföljd.70

Konkurrensklausuler är ingen ny företeelse. Redan vid tillkomsten av
avtalslagen 1915 hade obligationsrättskommittén uppmärksammat behovet
av att förebygga missbruk av avtalsfriheten. På arbetsmarknaden förekom
ofta konkurrensklausuler som begränsade arbetstagarens frihet efter
anställningens upphörande.71 I 38 § AvtL intogs därför en regel om att ett
konkurrensförbud under vissa förutsättningar kunde förklaras ogiltigt.72

Trots detta fortsatte missbruket av konkurrensbegränsningar och 1946

                                                
67 Fahlbeck, 1992 s 104.
68 Adlercreutz och Flodgren, a a, s 13.
69 Ibid.
70 Ibid.
71 Fahlbeck, 1992, s 106.
72 Schmidt, a a, s 269.
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uttalade justitieministern att lagstiftningen kunde komma att skärpas om
arbetsmarknadens parter ej kunde komma fram till en gemensam lösning.
Det dröjde ända till 1969 innan en överenskommelse av varaktig natur
kunde träffas. Överenskommelsen ingicks å ena sidan av SAF och å andra
sidan av SIF, SALF och CF. Överenskommelsen angår ”begränsning av
användningsområdet för och innehållet i s.k. konkurrensklausuler i
tjänsteavtal” och gäller idag större delen av det privata
tjänstemannaområdet.73

Också den allmänna inställningen till konkurrensklausuler förändrades
under denna tid. Vid tillkomsten av generalklausulen i 36 § AvtL 1976,
vilken ger möjlighet till jämkning av oskäliga avtalsvillkor, omformulerades
38 § i syfte att öppna möjlighet till jämkning av konkurrensklausuler i större
utsträckning än vad som dittills förekommit.74 38 § syftar främst på
konkurrensklausuler i anställningsavtal. Enligt den nu gällande 38 § är en
person inte bunden av en utfästelse att inte bedriva verksamhet av visst slag
eller att inte ta anställning hos annan ”i den mån utfästelsen sträcker sig
längre än vad som kan anses skäligt”. I fråga om till konkurrensklausuler
kopplade vitesklausuler är 36 § AvtL tillämplig. För jämkning krävs att
klausulen är ”oskälig”.

                                                
73 Fahlbeck, 1992, s 107.
74 Schmidt, a a, s 269.
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5 Närmare om 1969 års
överenskommelse.

5.1.1 Tillämplighetsområde

1969 års överenskommelse begränsar området för användningen av
konkurrensklausuler samtidigt som den innehåller bestämmelser för det
materiella innehållet i dessa.75 Den har antagits som kollektivavtal i samtliga
förbund inom SAF och gäller därmed direkt för företag anslutna till SAF i
förhållande till anställda som är medlemmar i SIF, SALF och CF.76

Arbetstagare är bunden av konkurrensklausul endast när en sådan ingår i det
enskilda anställningsavtalet. Trots att det i ingressen till överenskommelsen
tydliggörs att den endast gäller fackligt anslutna arbetstagare har den
kommit att få normerande verkan utöver sitt formella giltighetsområde. I
propositionen till den nya 38 § AvtL framhöll departementschefen att
överenskommelsen bör tjäna till ledning vid den närmare utformningen av
de ökade jämkningsmöjligheter av konkurrensklausuler som 38 § innebär:
”På det sättet bör bl.a. de principer som har kommit till uttryck i
överenskommelsen ... kunna vinna beaktande även beträffande
konkurrensklausuler i arbetsavtal utanför det område som
överenskommelsen gäller”.77 Enligt Adlercreutz och Flodgren kan det
konstateras att 1969 års överenskommelse, bl.a. genom uttalanden i
propositionen till 38 § AvtL, officiellt har fått status av rättskälla.78 Detta
påstående har också bekräftats i praxis. I AD 1984:20 tog domstolen sin
utgångspunkt för bedömningen i 1969 års avtal trots att den anställde inte
tillhörde något fackförbund. AD menade att det inte kunde anses skäligt att
en arbetsgivare som är bunden av överenskommelsen genom kollektivavtal
skall ha större möjlighet att använda sig av konkurrensklausuler gentemot de
anställda som inte är fackligt anslutna. Enligt Adlercreutz och Flodgren kan
överenskommelsen inverka på bedömningen även i de fall då ingen av
parterna är anslutna. AD fastslog vidare i 1992 nr 9 att konkurrensklausuler
vilka ligger helt utanför användningsområdet för överenskommelsen inte
automatiskt kan betraktas som ogiltiga. Däremot ger överenskommelsen
uttryck för den uppfattning arbetsmarknadens parter har vad gäller
konkurrensklausuler i anställningsavtal och därmed bör en restriktiv syn
tillämpas på klausuler vilka ligger utanför denna. Överenskommelsen kan
således sägas ha fått funktionen av prototyp för regleringen av
konkurrensklausuler.79

                                                
75 Adlercreutz och Flodgren, a a, s 55.
76 Ibid.
77 Ibid.
78 Se föregående not.
79 A a, s 65.
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5.1.2 Reglernas innehåll

I ingressen klargörs för den allmänna bakgrunden till överenskommelsen.
Det konstateras att den höga levnadsstandarden i Sverige beror på tekniska
och kommersiella framsteg vilka lett till ökad produktivitet och förbättrad
marknadsföring. Det utvecklingsarbete som ligger bakom dessa framsteg
kan leda till ”know-how eller därmed jämförbart kunnande, som kan vara
specifikt för det företag där arbetet ägt rum”80. Företaget har intresse av att
detta kunnande ej ges spridning, särskilt om hemligheterna ej kan skyddas
genom patent eller liknande. Mot det enskilda företagets intresse av att
använda konkurrensklausuler står dock de intressen som arbetstagarna och
näringslivet i stort har, nämligen att de anställda har frihet att ta anställning
där de bäst kan utnyttja utbildning, yrkeserfarenhet och specialkunskaper.

Enligt 2 p i överenskommelsen bör frågan om införandet av en
konkurrensklausul i anställningsavtalet prövas i varje enskilt fall med
hänsyn till å ena sidan arbetsgivarens skyddsintresse och å andra sidan
arbetstagarens intresse av att fritt kunna utnyttja sin arbetskraft.

I överenskommelsens p 1 anges (1) vilka företag som kan använda och (2)
vilka anställda som kan omfattas av en klausul samt (3) vilken typ av
kunnande som avses skyddas.

(1) De arbetsgivare som kommer ifråga är sådana som ”är beroende av
självständig produkt- eller metodutveckling och som genom
utvecklingsarbete av angivet slag skaffar sig tillverkningshemligheter eller
därmed specifikt kunnande, vars yppande för konkurrenter skulle kunna
medföra påtaglig men”.81 Även företag som genom avtal förvärvat sådant
kunnande faller under denna kategori.82

(2) Vad gäller de anställda finns i överenskommelsen viktiga begränsningar.
För att en anställd skall omfattas av en klausul gäller dels att denne ”under
anställningen får kännedom om tillverkningshemligheter eller därmed
jämförbart kunnande”, dels att arbetstagaren ”genom utbildning eller
erfarenhet har möjlighet att göra bruk av denna kännedom”. Genom dessa
kriterier sker således en utsållning. En anställd i underordnad ställning som t
ex en sekreterare eller laboratorieassistent, anses i normalfallet inte kunna
”göra bruk” av eventuell kännedom om vissa uppgifter. Enligt
överenskommelsen undantas dock inte arbetstagare i den nedre delen av
arbetshierarkin automatiskt. Det får avgöras i det enskilda fallet om
arbetstagaren kan utgöra en fara i konkurrenshänseende.83 Meningen torde
dock vara att konkurrensklausuler skall tillämpas främst på s.k.
nyckelpersoner i företaget.

                                                
80 Se bilaga A, 1969 års överenskommelse om konkurrensklausuler i tjänsteavtal, s 1.
81 Se bilaga A.
82 Adlercreutz och Flodgren, a a, s 57.
83 Ibid.
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Vidare gäller enligt p 2 särskilda regler för arbetstagare som ”ej uppnått 27
års ålder och som vid anställningstillfället är nyutexaminerad från
undervisningsanstalt”. I dessa fall bör en klausul endast gälla i det fall att
anställningen varat i mer än sex månader. AD har bl.a. i fallet 1985 nr 138
uttalat att osäkra anställningar inte bör kombineras med en
konkurrensklausul. I AD 1992 nr 9 uttalades att den anställde hade haft en
tillfällig, kortvarig anställning utan anställningstrygghet vilket påverkade
bedömningen att klausulen var ogiltig.

(3) Konkurrensklausuler omfattar enligt överenskommelsen
”tillverkningshemligheter eller därmed jämförbart företagsspecifikt
kunnande, vars yppande för konkurrenter skulle kunna medföra påtagligt
men”. Exakt vad som avses med ”tillverkningshemligheter” framgår inte.
Däremot framgår det att det rör sig om ett kunnande som är beroende av
självständig produkt- eller metodutveckling samt att det skall gälla
företagsspecifik kunskap.

En svårdragen gräns går mellan denna företagsspecifika kunskap och den
anställdes allmänna yrkeskunskap.84 . I AD 1984 nr 20 uttalade AD att
överenskommelsen ”inte kan ha den innebörden att som företagshemlighet
skall räknas de anställdas personliga skicklighet, personliga kunskaper och
personliga erfarenhet”.85 I AD 1991 nr 38 utvecklade AD resonemanget
genom att tillägga att ”man i varje fall numera inom näringslivet i princip
inte godtar konkurrensklausuler som rättsligt bindande, om de syftar enbart
till att kvarhålla arbetstagare med särskilda kunskaper och särskild
kompetens i deras anställning”.86

Det strider således mot överenskommelsen att binda en arbetstagare enbart
därför att denne är särskilt värdefull för företaget genom sina särskilda
kunskaper och sin särskilda kompetens. Denna har arbetstagaren alltid rätt
att förfoga över, även om arbetstagaren är bunden av en konkurrensklausul
och då även på ett sätt som innebär konkurrens med f d arbetsgivarens
verksamhet.87

Om konkurrensklausulen inte avser att skydda företagshemligheter faller
den utanför tillämpningsområdet för överenskommelsen. Detta medför att
klausulen en restriktiv bedömning enligt 38 § AvtL. I AD 1991 nr 38
uttalade dock AD det inte gick att frånkänna ett sådant avtal verkan där den
anställde förband sig att gentemot viss ersättning stanna kvar i företaget. Om
den anställde enligt avtalet blir återbetalningsskyldig skall denna skyldighet
dock inte sträcka sig längre än till att återbetala den summa som utgått för
åtagandet. Vidare kan beloppet jämkas i de fall där arbetstagaren delvis
fullgjort sitt åtagande genom att stanna kvar i arbetet. Dessa principer torde
                                                
84 Ibid.
85 AD 1984:20, s 177.
86 AD 1991:38, s 256.
87 Adlercreutz och Flodgren, a a, s 59.
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gälla också när den anställde förbinder sig att stanna kvar i företaget pga. att
detta betalat viss utbildning för den anställde.

Av det till överenskommelsen bifogade formuläret framgår att ett
konkurrensförbud kan innebära förbud i tre olika hänseenden. För det första
kan den anställde förbjudas att ta anställning inom sådant
verksamhetsområde hos konkurrerande företag där den anställde kan komma
att utnyttja företagshemligheter varom denne fått kännedom hos den förre
arbetsgivaren. För det andra kan förbudet avse att den anställde ingår som
delägare eller på annat sätt bistår sådant konkurrerande företag. För det
tredje kan den anställde förbjudas att själv eller genom annan starta eller
driva med arbetsgivaren konkurrerande verksamhet.88 Formuläret innebär
som synes viktiga begränsningar. Förbud får endast avse sådan del av
konkurrerande företag där den anställde kan tänkas utnyttja sin kännedom
om eventuella företagshemligheter. Vidare skall det föreligga en risk för att
det konkurrerande företaget skall utnyttja den anställdes kännedom om
företagshemligheter. Om den anställde är bunden av en sekretessförpliktelse
som en del av konkurrensförbudet torde förbudet mot anställning i
konkurrerande företag över huvud taget inte kunna göras gällande.89

Enligt formuläret 2 p kan en konkurrensklausul inte göras gällande om
arbetsgivaren säger upp anställningsavtalet, såvida uppsägningen inte beror
på den anställdes avtalsbrott. Vid uppsägning till följd av arbetsbrist skall
konkurrensklausulen således inte gälla. Likaså gäller inte klausulen om den
anställde säger upp sig till följd av avtalsbrott från arbetsgivarens sida.

Den tid under vilken arbetstagaren skall vara bunden av
konkurrensklausulen begränsas i 3 p överenskommelsen till ”den beräknade
livslängden för arbetsgivarens skyddsvärda know-how eller därmed
jämförbara kunnande”. Denna tid bör ”i normalfallet ej överstiga 24
månader”. Är livslängden för  detta know-how kort bör bindningstiden inte
vara längre än 12 månader. Fristerna räknas från det anställningen upphörde,
uppsägningstiden inräknas inte. När en arbetstagare säger upp sig har
således arbetsgivaren möjlighet att avstänga denne från tillgång till
företagshemligheter under uppsägningstiden.90

Arbetsgivaren är skyldig att utge någon form av kompensation till
arbetstagaren för den begränsning som en konkurrensklausul utgör. I
formuläret 2 p skall denna kompensation motsvara skillnaden mellan den
anställdes arbetsinkomst hos arbetsgivaren vid anställningens upphörande
och den (lägre) arbetsinkomst som den anställde tjänar i sin nya
förvärvsverksamhet. Ersättningen skall dock inte överstiga 60% av
månadsinkomsten vid anställningens upphörande och ej heller utgå för
längre tid än den period under vilken konkurrensförbudet gäller. Den

                                                
88 ”Formulär till konkurrensklausul att intagas i tjänsteavtal”, 1 p. Se bilaga A.
89 Fahlbeck, 1992 s 110.
90 Fahlbeck, 1992, s 113.
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anställde är skyldig att hålla den f d arbetsgivaren underrättad om sina
förvärvsinkomster.91

Enligt överenskommelsen 4 p är sanktionen vid den anställdes överträdelse
av en konkurrensklausul ”normerat skadestånd”. Detta innebär att ett visst
belopp fastställs vilket eliminerar svårigheter med bevisning av skadans
storlek. Beloppet bör sättas i rimlig relation till arbetstagarens lön. Ett
skadeståndsbelopp motsvarande sex genomsnittliga månadsinkomster anses
utgöra tillräckligt skydd. I formuläret sägs att skadeståndet förutsätts utgå
endast ”om den anställde avsiktligt eller genom grov vårdslöshet överträder
konkurrensförbudet”. Detta uttalande pekar enligt Fahlbeck på att hotet om
skadestånd fyller mer en preventiv än en reparativ funktion.92

5.2 Konkurrensklausuler i ett
konkurrensrättsligt perspektiv

Sammanfattningsvis kan konstateras att många olika intressen har motiverat
användningen av konkurrensklausuler. Mest kontroversiellt är enligt
Adlercreutz och Flodgren intresset att bevara kundkretsen eftersom det
ingriper i den fria tävlan om kunderna vilken är basen för en
marknadsekonomi.93 Marknadsekonomin bygger på idén om fri konkurrens
vilken är tänkt att leda till det bästa utnyttjandet av ekonomiska resurser.
Den tävlan och den mobilisering av mänsklig kreativitet som förväntas följa
av detta anses leda till det för samhället i stort gynnsammaste resultatet.94

Fri konkurrens existerar dock endast som en nationalekonomisk modell. I
praktiken förekommer konkurrensbegränsningar dels till följd av politiska
beslut, men även till följd av att aktörer på marknaden genom att begränsa
konkurrensen försöker skaffa sig konkurrensfördelar. Detta sker vanligtvis
genom konkurrensbegränsande avtal. Till den liberala samhällsordningen
hör avtalsfriheten. Friheten att sluta konkurrensbegränsande avtal kommer
dock här i konflikt med intresset att upprätthålla fri konkurrens.
Av utrymmesskäl gås inte i detta arbete närmare in på den
konkurrensrättsliga aspekten, men viss problematik skall dock belysas.

Enligt 1993 års Konkurrenslag (KL), vilken utformats i överrensstämmelse
med EGs konkurrensregler, ges möjlighet att ingripa mot
konkurrensbegränsande avtal mellan företag. Lagen omfattar inte regler i
anställningsförhållanden vilket medför att i anställningsavtal intagna
konkurrensklausuler bedöms enligt arbetsrättsliga regler och AvtL. I
kunskapssamhället kan dock varje person, med sin unika kunskap, ses som
ett potentiellt företag. En konkurrensklausul i anställningsavtalet skulle
därmed i framtiden även kunna betraktas som ett konkurrensbegränsande

                                                
91 Adlercreutz och Flodgren, a a, s 98.
92 Ibid.
93 A a s 100.
94 A a s 17.
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avtal mellan två företag. Detta innebär dock inte att avtalet skulle komma att
förbjudas då det enligt KL krävs att avtalet medför en märkbar
konkurrensbegränsning på marknaden. Det intressanta är snarare om det går
att se arbetstagaren som ett enskilt företag.

Bernitz menar att domstolarna vid bedömning om konkurrensklausulers
giltighet enligt 36 och 38 §§ AvtL borde ta större hänsyn till de
grundläggande konkurrensrättsliga principer som kommer till uttryck i EG-
rätten, och vilka idag utgör en central del av den svenska lagstiftningen.95

5.3 Lojalitetsplikten och
konkurrensklausulernas förhållande till FHL.

FHL begränsar ramarna för de avtal vilka stadgar om tystnadsplikt för
arbetstagaren genom att lagen definierar objektet för ett sådant avtal;
företagshemligheten. Sådant som inte utgör en företagshemlighet eller ett
obehörigt angrepp enligt 2 § kan ej bli föremål för tystnadsplikt. Klausuler
som går utanför FHLs tvingande regler kan förklaras ogiltiga eller jämkas
enligt 36 § AvtL. Även för bedömningen av 38 § AvtL kan FHL få
betydelse. Den arbetsrättsliga bedömningen av konkurrensklausuler inriktar
sig nämligen särskilt på skydd av företagsspecifikt kunnande och här kan
vägledning finnas i FHL.

I AD 1998 nr 80 yrkade den forne arbetsgivaren skadestånd enl. 6 § FHL för
utnyttjande av företagshemlighet efter anställningens upphörande.
Omständigheterna var följande. FFIAB stämde tre tidigare anställda samt
deras bolag Vitalitet för bl.a. konkurrerande verksamhet genom utnyttjande
av FFIABs företagshemligheter. De tre anställda hade sagt upp sig men
lämnat sina anställningar före uppsägningstiden utgång och startat upp ett
nytt bolag som drev med FFIAB konkurrerande verksamhet.
Den konkurrerande verksamheten bestod i att Vitalitet vid vissa tillfällen tog
kontakt med FFIABs personal och kunder. Oklart i fallet var om de tre hade
kopierat FFIABs kund- och personalregister i sin helhet. AD uttalade att
uppgifter om kunder normalt uppfyller kraven på information,
hemlighållande och att röjandet är ägnat att medföra skada i
konkurrenshänseende. Personalregister faller inte lika självklart under lagen
men om det kompletterats med uppgifter om personalens speciella
färdigheter, bl.a. vilka kunder de står på god fot med, så ansåg AD att det
uppenbarligen representerade ett kommersiellt värde. AD fastslog att
utnyttjandet av kundregistret utgjorde obehörigt angrepp i den mån
utnyttjandet riktades mot FFIABs kunder med anlitande av FFIABs
personal.

                                                
95 Bernitz, Ulf, Konkurrensbegränsande avtal enligt allmän avtalsrätt - ett
utvecklingsperspektiv, s 65.
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FFIABs ägare sålde under uppsägningstiden företaget och hävdade i rätten
att köpeskillingen hade blivit väsentligen lägre i och med de tidigare
anställdas obehöriga beteende.

Parterna enades om att skadeståndet skulle bestämmas med utgångspunkt i
de enskilda anställningsavtalen. AD ansåg att avtalsbrottet inte skett i
tjänsten, vilket uteslöt tillämpningen av 4:1 SkL. När arbetstagare utnyttjar
företagshemligheter efter anställningens upphörande krävs enligt 2 st. 7  §
FHL att synnerliga skäl föreligger för att skadestånd skall kunna dömas ut.
Synnerliga skäl kan vara att den anställde förbereder överförande av hemlig
information under anställningen. AD fann att synnerliga skäl förelåg i fallet.
Skadeståndsansvaret ålades de tre anställda och Vitalitet solidariskt.
Skadeståndet beräknades utifrån FFIABs minskade värde pga. den
konkurrerande verksamheten. Värdet ansågs ha minskat med 5-7 miljoner
kronor. En del av värdeminskningen hade dock skett till följd av att viktig
personal sagt upp sig, vilket inte kunde lastas svaranden. Omfattningen av
skadan kunde enligt AD endast bestämmas genom en skälighetsuppfattning.
AD uppskattade skadan till 1,5 miljoner kr.

Vad som i detta fall är av intresse är just skadeståndsberäkningen. Tanken
vad gäller utsatt vite (sex månadslöner) i sekretess- och konkurrensklausuler
har tidigare varit att främst ge en preventiv effekt. Utgången i målet tyder
dock på att skadeståndet kan ges en reparativ betydelse.

I AD 2000 nr 3 stämde SP Office Lena Jonsson för att hon obehörigt
utnyttjat Offices företagshemligheter alternativt brutit mot sin lojalitetsplikt
genom att hon medverkat till vissa försäljningar i sin makes firma i
konkurrens med Office. Enligt Office hade Lena Jonsson utnyttjat bl.a.
bolagets kundregister. AD uttalade att begreppet företagshemlighet skall
tolkas vidsträckt och att kundregister typiskt sett innehåller information som
har karaktären av företagshemligheter. Enligt 2 st. 1 § FHL har faller även
odokumenterad information in under begreppet företagshemlighet, det var
således utan betydelse att det inte fanns ett nedskrivet kundregister. Office
försäljningsverksamhet var av engångskaraktär och försäljarna använde
telefonkatalogen för att leta kunder. Det kunde dock inte fastställas att något
utnyttjande skett då Lena Jonsson hade sökt kunderna i telefonkatalogen. Ett
visst skadestånd utdömdes dock pga. att Lena Jonsson brutit mot
lojalitetsplikten.

I två straffrättsliga hovrättsdomar har indirekt fastslagits att kundregister och
kunddatabaser utgör skyddsvärd information. I HovR:n mål nr B 602/99
(99-04-22, dom nr saknas) dömdes en anställd för olovligt förfogande då
han fört över företagets kunddatabas på två disketter. I det andra målet B
81/94 dom nr 268 dömdes till egenmäktigt förfarande. Arbetstagaren hade
tagit med sig känsliga handlingar vilka innehöll företagshemligheter till sin
nya arbetsplats. Materialet kunde till viss del jämställas med kundregister.
Det fastslogs vidare att arbetstagaren handlat illojalt gentemot sin före detta
arbetsgivare då syftet var att använda handlingarna i konkurrerande
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verksamhet. De båda fallen visar att det inte bara är illojalt men dessutom
kan vara brottsligt att kopiera kundregister.
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6 Diskuterande avsnitt

6.1 Kunskapssamhället och arbetsrätten

Konflikten mellan arbetsgivarens intresse av att hålla kvar kunskapen som
den anställde besitter och den anställdes intresse av att kunna röra sig fritt
medför vissa komplikationer i arbetsrätten.96 Svensk arbetsrätt utgår idag
från att det är den anställde som är den svagare parten i förhållandet
arbetsgivare-arbetstagare. Kunskapsföretaget är dock individberoende, vilket
ger den anställde en stark förhandlingsposition.

SAF startade 1997 projektet ”En företagsam arbetsrätt”.97 Projektets syfte
var att utforma ett förslag till ny arbetslagstiftning. Bakgrunden till förslaget
var enligt SAF samhällets förändring, särskilt i näringslivet och på
arbetsmarknaden.98

SAF vänder sig emot den idag rådande inställningen i arbetsrättsliga regler
vilken SAF menar utgår ifrån att det råder ett motsatsförhållande mellan
arbetstagare och arbetsgivare. Den intressekonflikt som rådde i 1900-talets
början existerar enligt SAF inte i dagsläget. Istället menar SAF att det finns
en värdegemenskap och ett intresse som förenar arbetsgivare och
arbetstagare. Företagets utveckling, att hävda sig i konkurrensen och därmed
skapa trygga arbeten utgör sådana gemensamma intressen.99 SAF vill att
utgångspunkten skall vara att parterna själva bestämmer över
anställningsavtalets innehåll, utan inblandning av fackliga organisationer
eller lagstiftning. I fall där lagstiftning ändå sker skall denna begränsas till
ett minimum och endast ske om arbetstagaren har en så svag ställning att
”det verkligen finns ett behov av en särskild skyddslagstiftning”100. SAF
menar att avtalslagen ger ett gott skydd åt den svagare parten i ett
avtalsförhållande.101

Mot denna bakgrund presenterade projektgruppen 1998 sitt förslag till två
lagar; lagen om anställningsavtal respektive lagen om kollektivavtal.
Förslaget blev utsatt för skarp kritik, bl.a. i en artikel i SvD.102 Författarna,
vilka alla var jurister inom olika fackförbund, menade att förslaget innebar
att arbetsgivarna gynnades på arbetstagarnas bekostnad. Den enskilde fick
en betydligt försvagad ställning gentemot arbetsgivaren vad gäller t ex

                                                
96 Sandgren, a a, s 259.
97 Följande information bygger på SAF´s skrift ”En företagsam arbetsrätt - en
sammanfattning” med supplement, SAF 1999.
98 A a, s 6.
99 A a, s 10.
100 A a, s 11.
101 Ibid.
102 Brännpunkt, Svenska Dagbladet, den 28 maj 1998.
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anställningsskyddet. I artikeln diskuterades dock inte nämnvärt den
förändrade situationen i samhället.

Det går dock inte att förneka att de anställda i kunskapsintensiva företag har
en starkare position än anställda inom andra branscher. Reinhold Fahlbeck
har i en artikel103 framfört tankar om hur arbetsrätten skulle kunna utformas
i informationssamhället. Enligt Fahlbeck är de som efterfrågar  arbetskraft
”arbetsköpare” och de som erbjuder arbetskraft är ”arbetssäljare”. I
informationssamhället föreligger ett nära beroendeförhållande mellan dessa
parter. Detta avser främst det yrkesmässiga förhållandet och kan lätt väga
över till arbetssäljarens fördel eftersom det betydelsefulla kapitalet, kunskap
och kreativitet, är starkt knutet till individen. Vad gäller ägarstrukturerna i
företaget tror Fahlbeck att många företag i framtiden kommer att vara
”arbetarägda”. Kanske kommer det i framtiden ske en uppdelning av
aktieägarna i två kategorier, passiva placeringsaktieägare och aktiva
riskkapitalägare. De passiva ägarna kan ses som ”leverantörer” av kapital.
Deras roll i företagets drift är begränsad. De ”röstar med fötterna”104 och
drar sig bort om företaget går dåligt. Genom att köpa och sälja aktier har de
indirekt en betydande roll genom det inflytande deras investeringsbeslut har
på aktie- och kapitalmarknaderna. Den andra, aktiva, gruppen utgörs av
medarbetarna i företaget. Genom att engagera sig i företaget får de en
legitim intresseroll. Fahlbeck tar sin utgångspunkt i japanska företag, där
ledamöter i styrelsen ofta är karriärarbetstagare i företaget. De har arbetat
hela sitt yrkesverksamma liv i företaget och deras lojalitet är inriktad på den
arbetsgemenskap som företaget utgör. Medarbetarna utgör kärnan i
verksamheten och penningkapitalet får stå tillbaka för dessa medarbetare.

I dagsläget finns det å ena sidan tillsvidareanställda, på full tid och med
ömsesidiga förväntningar att anställningen skall pågå under lång tid, å andra
sidan visstidsanställda, projektanställda, entreprenörer m fl. På senare tid
kan ses en ökning av den sistnämnda gruppen. Fahlbeck menar att det i dag
endast är den första gruppen som ”räknas”. Denna krets borde enligt honom
vidgas. Det krävs en ny intressentmodell. I Sverige finns det enligt Fahlbeck
tre aktörer på arbetsmarknaden; arbetsgivarsidan, arbetstagarsidan -
väsentligen fackföreningar - och staten.105 Fahlbeck menar att det i
framtiden vore rimligt att ”medarbetarförsamlingar” bildas, vilka kan
komma att bli en balansfaktor på arbetsplatserna samt på längre sikt ändra
den gällande intressentmodellen.

Vidare riktas viss kritik mot den svenska arbetsrättslagstiftningen och dess
gynnande utformning vad gäller fackföreningarna. Fahlbeck menar att om
lagstiftningen i ett land är så utformad att den anställde har ett starkt intresse
av att vara fackligt ansluten minskas i motsvarande mån den anställdes
                                                
103 Fahlbeck, R, Ett revolutionerat arbetsliv? Informationssamhället och arbetslivets
omvandling, JT 1997/97 nr 4.
104 A a, s 1025.
105 Detta jämför Fahlbeck med situationen i USA, där det enligt Fahlbeck finns sammanlagt
tolv aktörer på arbetsmarknaden. A a, s 1025.
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valfrihet. Fackföreningarna spelade en avgörande roll i industrisamhället och
har haft en stor betydelse för att förbättra levnadsvillkoren för de anställda. I
länder vilka gått in i informationssamhället har dock fackföreningsrörelsen
gått tillbaka. De arbetande i informationssamhället har hög kunskaps- och
utbildningsnivå och beroendeförhållandet mellan arbetstagarna och
arbetsgivarna är till arbetstagarnas fördel. Även med tanke på att
fackföreningarna endast representerar fast anställda och inte övriga
medarbetare (se ovan) kan deras legitimitet ifrågasättas. Fahlbeck förnekar
dock inte vikten av fackföreningsrörelsen inom de verksamhetsgrenar vilka
även fortsättningsvis har inslag av industrisamhället. Detta pga. att
industriarbete till sin struktur är bättre lämpat för kollektiv reglering än
arbetet i informationssamhället.

6.2 Konkurrensklausuler i samhällsdebatten

Som nämnts i inledningen till detta arbete finns det olika inställningar till
konkurrensklausuler. Detta framkom extra tydligt i en debatt om
kunskapsföretagens rättsliga skydd i Dagens Industri under hösten/vintern
1996/97, för vilken i korthet redogörs nedan.

Debatten inleddes av en artikel där författaren, Bengt Harding Olson,
påpekade att kunskapsföretagen saknade möjlighet att på ett tillfredställande
sätt skydda sitt ”mjuka kapital”, dvs.kunskapen i företaget.106 Som exempel
togs upp att om en medarbetare –som av arbetsgivaren erhållit en
omfattande och värdefull utbildning - slutar och övergår i konkurrerande
verksamhet kan denne använda sig av dessa kunskaper utan att ersätta den
forne arbetsgivaren för detta. För att företagen inte skall hämmas i sin
expansion på grund av bristande skydd för investeringar krävs, enligt
författaren, ett bättre rättsligt skydd för kunskapskapitalet. Harding menar att
det krävs ett nytänkande inom flera rättsliga områden. Också Curt
Abrahamson konstaterar problemet med ”avknoppning” och efterlyser en
praktisk lösning där en avvägning sker mellan arbetsgivarens och
arbetstagarens intressen. Han anser vidare att rättsmedvetandet i
kunskapsföretagen är lågt och anger som exempel på detta ett antal
situationer av illojalt beteende från arbetstagarens sida.107

Juristen Hans Dahlbeck anser att det framför allt är skyddet efter
anställningen som är otillräckligt. Genom en tydlig säkerhetspolicy och
konkurrens- och sekretessklausuler i anställningsavtalen ökar dock
arbetsgivarens möjlighet att förhindra kunskapsflykt och bevisa eventuella
brott.108

                                                
106 Bengt Harding Olson, Dagens Industri 22 nov 1996, s 4.
107 Abrahamsson, Curt, Kunskapsföretagens villkor rena vilda västern, Dagens Industri, 3
dec 1996.
108 Dagens Industri, 5 dec 1996, s 6.
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Juristerna Ulrik Östling och Christer Östlund anser att större avtalsfrihet att
avtala om konkurrensklausuler kan vara en möjlig väg att skydda
kunskapskapitalet och därmed företagens utveckling.109 De menar att
konkurrens vanligtvis är något positivt men att när den sker på sådant sätt att
den hämmar företagens intresse för utveckling får den en skadlig effekt på
företagens beteende och försämrar tillväxtmöjligheterna. De båda juristerna
menar att ökad avtalsfrihet inom det arbetsrättsliga området skulle ge
möjlighet till individuella avtal. Nya anställningsformer med anpassning till
kunskapssamhällets villkor skulle kunna skapas. Utrymmet för tillåtna
konkurrensklausuler skulle därmed också vidgas. Vidare anser Östling och
Östlund att skattereglerna skulle utformas så att det skulle löna sig för
företagen att erbjuda olika former av belöningssystem som optioner och
vinstandelssystem.

Hans Nicander anser att det saknas kunskap om lojalitetspliktens betydelse i
företagen. 110  Likaså saknas kunskap om det skydd som FHL och de
immaterialrättsliga reglerna erbjuder samt om möjligheten att infoga
sekretess och konkurrensklausuler i anställnings och uppdragsavtal.

Att det lagenliga skyddet omedelbart efter anställningen är närmast
obefintligt utan särskilda avtalsbestämmelser anser Nicander vara
otillfredsställande. Han anser att för att öka rättsmedvetandet på området
lojalitetsplikten borde lagfästas för anställda samt utsträckas att gälla viss tid
efter anställningens upphörande, i vart fall vad gäller vissa nyckelpersoner.
Vidare borde kravet på ”hemlighållande” i FHL lindras. Just
företagshemligheter anser Nicander vara den form av immateriella
rättigheter som har sämst skydd. Slutligen borde även reglerna om den
anställdes skadeståndsskyldighet reformeras med utgångspunkt i de olika
situationer och skyddsintressen som förekommer i praktiken.

Ytterligare förslag till hur företagen skall skydda sitt kapital ges i artikeln
”Kunskapsföretag utnyttjar inte det skydd som finns” av Jan Kansmark.111

Enligt författaren saknar många företag en väl genomtänkt strategi och
rutiner för att säkra intellektuella prestationer och företagshemligheter mot
kopiering eller annat obehörigt utnyttjande, dels är många företag obenägna
att beivra de intrång som sker.

Kansmark anser att det först och främst krävs en väl genomtänkt strategi och
rutiner för att säkerställa att intrång inte sker. Sådana åtgärder har, enligt
författaren, såväl informativ som preventiv effekt. Vidare kan en hel del
problem lösas med privaträttsliga avtal, även om regler som begränsar
parternas avtalsfrihet finns i vissa lagar och kollektivavtal. I många
sammanhang kan effektivt skydd uppnås genom sekretess- och
konkurrensklausuler. Sammantaget anser Kansmark att skyddet mot olika
                                                
109 Östling, U och Östlund, C, Större avtalsfrihet kan hjälpa kunskapsföretagen, Dagens
Industri, 20 dec 1996, s 4.
110 Nicander, H, Anställda har alltid en lojalitetsplikt, Dagens Industri, 14 jan 1997, s 4.
111 Kansmark, K, Dagens Industri, 3 jan 1997, s 3.
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slag av intrång och angrepp har stärkts på senare år. Sanktionerna verkar
dock inte av sig själva, företaget måste vara berett att kraftfullt reagera mot
den som gör intrång i rättigheterna.

I de ovan nämnda artiklarna är den allmänna åsikten att företagen skall
utnyttja det rättsliga skyddet maximalt. Detta skulle innebära en ökad
tillämpning av konkurrensklausuler. I ett par inlägg framläggs dock en
annan synvinkel.

I en artikel av Gunilla Kempe vilken refererar till Hans Iwan Bratt,
understryks betydelsen av att villkoren för delägarskap i företagen förbättras.
Bratt menar att företagen måste erbjuda både goda lönevillkor och
stimulerande utvecklingsprojekt. Även sekretessklausuler och att splittra
viktiga utvecklingsprojekt på flera delprojekt är möjliga vägar att skydda
kunskapen. Dilemmat är, enligt Bratt, att begränsad kunskapsspridning kan
hämma kreativiteten.112

Anna Kahn utvecklar i två artiklar113 åsikten att kunskap utvecklas bäst
under frihet. Hon är övertygad om att det inte går att binda kunskapen
genom hårda avtal. På detta sätt förstörs, enligt Kahn, grunden för den
nödvändiga kreativiteten. För att få kunskapen att stanna i företaget krävs
istället att eventuell vinst fördelas i förhållande till insatt kapital. Genom att
erbjuda vinstandelssystem, utvecklingsmöjligheter och genom att satsa på en
kontinuerlig utväxling av kunskap inom företaget blir företaget en attraktiv
arbetsplats. En arbetsgivare får alltid räkna med att medarbetare slutar, det
hör till spelet.

Också Karl Johan Strömberg menar att det inte går att lagstiftningsvägen
reparera de skador som är förorsakade av en dålig personalpolitik. Han
menar att företag som växer snabbt försummar den egna personalens
utveckling och löser problemet genom att locka ny arbetskraft med höga
löner. Många gånger känner sig den anställde utnyttjad. Strömberg menar att
den som slutar för att starta eget borde ses som en potentiell
samarbetspartner. Personalmoral måste växa fram som resultatet av
samarbete mellan parterna. Ett företag som har en god personalpolitik och
där den goda moralen finns på alla nivåer drabbas sällan av illojal
konkurrens och idéstöld.114

Lars Viklund, advokat, skriver om konkurrensklausuler och faran med att ha
alltför långt gående tystnadsplikter i anställningsavtalen i Lag & Avtal nr
7/99. Han menar att det förvisso kan vara angeläget att skydda
företagshemligheter men att det inte är rimligt att hålla arbetstagare borta
från marknaden endast pga. att dessa har en viss personlig kunskap. Han
                                                
112 Kempe, Gunilla, Rättsskyddet för dåligt, Dagens Industri, 5 dec 1996, s 6.
113 Kahn, Anna, Man kan inte tjudra hjärnkraften med slavkontrakt, Dagens Industri 28 dec
1996, s 3 och Det bästa staketet är ett gott bete, Dagens Industri, 7 feb 1998, s 4.
114 Strömberg, Karl Johan, Folk tar inte sina huvuden och går utan orsak, Dagens Industri,
11 dec 1998, s 4.
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menar att domen i AD 1992 nr 9 har öppnat vägen för en ökad användning
av konkurrensklausuler. I rättsfallet godtas konkurrensklausuler under
förutsättning att de kopplas till kundkretsen. Viklund menar att konsulter
eller andra arbetstagare genom domen inte har möjlighet att starta egen
verksamhet, eller börja hos annan arbetsgivare, om de av någon anledning
vill eller måste arbeta med gamla kunder. Detta medför i sin tur ett
ingripande i förhållandet kund/konsult. I praktiken begränsas kundernas
valmöjligheter.

Ytterligare en person som ställer sig tveksam till användningen av
konkurrensklausuler är Lotta Vikman115. Hon menar att ett fullgott skydd för
skyddsvärd information uppnås genom utförliga sekretessklausuler i
anställningsavtalen. För att undvika krångliga skadebedömningar bör dessa
klausuler kopplas till ett vite där beloppet rimligtvis fastställs till en årslön.

Pga. bevissvårigheterna runt företagshemligheter anser Wikman att det är
viktigt att företagen utformar ett system för hanteringen av dessa.
Affärsidéer bör nedtecknas, eftersom de då ”finns på pränt”. Det vore också
önskvärt att det kom till stånd fler uttryckliga avtal inom kunskapsföretagen.
På detta sätt skulle många tvister undvikas.

Skulle en konkurrensklausul ändå anses nödvändig bör den också vara
kostsam för företaget. Den bör enligt Wikman bara gälla nyckelpersoner och
vara högst individuellt utformad. Vidare bör den maximalt gälla för en tid av
sex månader och en ordentlig ersättning bör erbjudas den anställde.

6.3 Sammanfattande kommentar

Kunskapssamhället och framväxten av nya företagsstrukturer medför en
förändring i den klassiska arbetsgivar-arbetstagar-modellen. Arbetstagarna
har i kunskapsföretaget en stark ställning, ofta utgör de företagets kapital.
Idag grundas arbetsrätten på ett motsatsförhållande mellan arbetstagare och
arbetsgivare, vilket inte svarar mot den faktiska situationen i företagen. Det
finns således ett behov av att det gällande arbetsrättssystemet ses över ur
kunskapsföretagens perspektiv.

Åsikter har framförts vilka ifrågasätter bl.a. fackföreningsrörelsens
legitimitet i informationssamhället. Fackliga organisationer utesluter
uppdragstagare utan anställning, vilka i dagsläget ökar i antal. En möjlighet
är att denna grupp i framtiden bildar ett medarbetareförbund vilket skulle
utgöra en tredje intressent på arbetsmarknaden. Även om samhället inte är
redo att avskaffa fackföreningsrörelsen borde det vara önskvärt med en ökad
debatt om de förändrade maktpositionerna på arbetsmarknaden.

                                                
115 Lotta Wikman är doktorand vid Uppsala universitet. Hennes avhandling behandlar frågor
om kunskapsföretagens rättsliga skydd. Intervju 00-12-13.
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I kunskapsföretagen finns ett starkt behov av att skydda nedlagda
investeringar, särskilt humankapitalet. Det har i samhällsdebatten
framkommit olika förslag på hur detta bör göras.

För det första kan konstateras att kunskapsföretagen verkar vara omedvetna
om vilka rättsliga medel som står till buds. Lojalitetsplikten erbjuder ett
starkt skydd för företagshemligheter under anställningen. Denna
kompletteras av FHL och den immaterialrättsliga lagstiftningen.
Avtalsskrivning kan, med vissa begränsningar, definiera vad som skall gälla
efter anställningens upphörande. Det finns hos vissa debattörer önskemål
om större frihet vad gäller dessa avtal. De menar att kunskapsföretagens
situation och de anställdas starka ställning är sådana faktorer som motiverar
en större avtalsfrihet. Å andra sidan argumenteras det för att undvika avtal
då dessa hämmar de anställdas kreativitet. I stället bör det satsas på att
genomföra vinstandelssystem vilka motiverar de anställda att stanna kvar på
företaget. Vidare betonas utvecklingsmöjligheter och personalpolitikens
betydelse för att skapa en trivsam arbetsmiljö.

Konkurrensklausuler fungerar hämmande på marknaden i och med att
arbetstagarnas rörlighet hindras. Detta innebär indirekt att kundernas
valfrihet inskränks. Ett fullgott skydd kan uppnås genom utförliga
sekretessbestämmelser. Vidare är det viktigt att företagen inför ett system
för skydd av företagshemligheter. Företagens rättsmedvetande måste ökas
för att befintliga regler skall verka.
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7 FÖRETAGET X

7.1 Verksamhet och organisation

Företag X är ett svenskt portalbolag inom en större internationell koncern.
Bolaget i sin nuvarande form har funnits i ca 2 år och har ca 170 anställda.
Verksamheten är inriktad på Sverige. Organisationen är platt och leds
ohierarkiskt. Företaget är inte medlem i något fackförbund.

Företaget utvecklar egna produkter (sökmotorer, chattar, m.m.) i en
konkurrensutsatt bransch. Tempot är högt och ibland är det avgörande för en
produkts överlevnad om företaget kan vara först på marknaden med
densamma. På grund av tidspressen har företaget inte tid att göra
marknadsundersökningar. Det händer att endast halvfärdiga produkter görs
tillgängliga för konsumenterna, allt för att vinna marknadsandelar. De
affärsidéer som föds inom företaget är således ytterst känslig information.
Information som utgör affärshemligheter är i regel märkt som konfidentiell.
Det snabba tempot i branschen gör dock att nya upptäckter snabbt blir
gamla. Affärshemligheter vad gäller produktutvecklingen uppskattas ha en
livslängd på ca sex månader.

7.2 Juristavdelningen

Företaget har via moderbolaget tillgång till en mindre juristavdelning.116

Verksamheten där är främst inriktad på IT-, bolags- och finansrätt. Arbetet
innebär ”en fokusering utåt” med tonvikt på framförallt samarbetsavtal,
licensavtal, marknadsrätt och domännamn. Vid större frågor anlitas en
advokatbyrå. I samarbete med denna har utformats ett standardiserat
anställningsavtal. I övrigt ägnas ytterst lite tid åt arbetsrättsfrågor.

Företaget har inte drivit några tvister gentemot anställda vad gäller
företagshemligheter. Flera fall är dock kända där arbetstagare slutat för att
gå över till ett konkurrerande företag eller startat en konkurrerande
verksamhet. Det har hänt att sådana medarbetare tagit med sig kundregister.
Även vissa kunder har följt med till den nya verksamheten. Anledningen till
att det inte förekommer några konkurrensklausuler är att anställningsavtalet
har utformats med tanke på företagets policy. Denna innebär att ej ”sätta
käppar i hjulet” om medarbetare vill ”gå vidare”. Företaget har valt att inte
”låsa” medarbetarna. Det anses att konkurrensklausuler är ”lika omodernt
som ett kollektivavtal”. Vidare ingår som en del av policyn att förmåner inte
förekommer annat än i kollektiv form (se nedan). Detta även pga. skatteskäl.

                                                
116 Detta avsnitt baseras helt på en intervju 1/11-00 med en av företagets jurister.
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Visst arbete har lagts ned på att reglera bisysslor och sidoprojekt som vissa
anställda, främst webbutvecklare, har. Dessa projekt kan i vissa fall vara
direkt konkurrerande med X verksamhet, t ex förekommer att anställda har
egna hemsidor. De anställda har i vissa fall krävt att få fortsätta med den
egna verksamheten för att stanna kvar. X har bedömt att det ibland ”är mer
värt att ha personerna här”. Sidoprojekten förutsätts inte inverka menligt på
medarbetarnas insats i företaget.

Vad gäller framtiden tror juristen att IT-företagens ”guldålder” är förbi.
Efterfrågan på medarbetare kommer att minska i takt med att IT-företagen
slås ut i den hårda konkurrensen. Därmed minskar också riskerna att ”en
anställd drar iväg med en affärsidé”. Arbetstagaren hamnar således åter i en
svagare position. Vad som hittills varit ”arbetstagarnas marknad” kommer
återigen på kortare sikt att domineras av arbetsgivarna. Ett tecken på det
senare är att allt fler inom branschen söker sig till de fackliga
organisationerna.117

7.3 Anställningsavtalet

Som nämnts ovan har X utformat ett standardiserat anställningsavtal i
samarbete med en advokatbyrå. Nedan följer en kort sammanfattning av för
denna uppsats relevant innehåll.

7.3.1 Lojalitet och sekretess

I avtalet finns en klausul vilken stadgar att den anställde har att vid varje
tillfälle bevaka och tillvarata X intressen. Den anställde åläggs vidare en
tystnadsplikt i fråga om företagshemligheter och annan information av
konfidentiell natur rörande X verksamhet. Tystnadsplikten består enligt
avtalet även efter anställningens upphörande. Ingen tid anges för
tystnadspliktens giltighet.

7.3.2 Förbud mot bisysslor

I en annan punkt i avtalet klargörs att den anställde inte får ”utföra arbete
eller, direkt eller indirekt, bedriva verksamhet som konkurrerar med den
verksamhet X bedriver från tid till annan”. Vidare skall den anställde inte
”åtaga sig uppdrag som kan inverka menligt på dennes arbetsuppgifter” och
bör därför ”samråda med X innan den anställde åtar sig uppdrag eller
bisyssla av mer omfattande slag”. Klausulen gäller under tiden för
anställningen.

                                                
117 Som stöd för detta påstående angavs ekonyheterna, SR, 1/11-00.
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7.3.3 Övrigt

Ingen övertidsersättning utgår. Som kompensation har den anställde utöver
lagstadgad semester ytterligare en veckas ledighet.

Den anställde skall vid uppsägning på begäran återlämna alla
affärshandlingar, mjukvara och anteckningar som denne anförtrotts,
upprättat eller på annat sätt haft tillgång till och som innehåller uppgift
angående X.

Tvist med anledning av anställningsavtalet löses genom
skiljedomsförfarande. Kostnaderna för detta betalas, oavsett tvistens utgång,
av X. Alternativt löses tvisten genom allmän domstol.

7.4 Förmåner

PA anser att de förmåner som erbjuds kan delas in i två huvudgrupper;
förebyggande friskvård samt trivselförmåner. Dessa två grupper har ett nära
samband. De flesta förmåner är sådana att de endast existerar ”i huset”,
dvs.inom företaget under arbetstid. Individuella tjänsteförmåner som t ex
tjänstebil finns inte och samma förmåner erbjuds alla anställda.

PA är övertygad om att arbetsmiljön i kombination med den ”skapande
stämningen” är företagets främsta tillgång vad gäller att locka medarbetare.
En stor satsning har gjorts på att göra företagets lokaler så trivsamma som
möjligt. De anställda har en egen lokal där det varje fredag anordnas
nattklubb samt även tillgång till en mindre biograf. Enligt PA är det viktigt
att tillgodose kravet på livskvalitet. Detta kan innebära allt från
vinprovningar till motivationsseminarier.

Genom ett avtal med ett företagshälsovårdsföretag kan de anställda gå till
läkare, få medicinsk rådgivning, träffa samtalsterapeut, psykolog mm. Den
anställde betalar själv för första besöket i händelse av sjukdom. X ersätter
utläggen om problemen är relaterade till arbetet och/eller arbetsmiljön. En
ytterligare fördel med avtalet är att den anställde är garanterad en tid hos
läkare inom 24 timmar.

Tillsammans med företaget drivs även ett arbetsmiljöprojekt. Bl.a. har en
ergonom talat med alla anställda om hur de bör sitta och organisera sin
arbetsplats. Åtgärder rörande luft, belysning och arbetsplatser är på gång.
Under våren har X haft en sjukvårdsgymnast som erbjudit massage till
självkostnadspris vilket varit mycket uppskattat. Massagen har ägt rum på
arbetstid.

X har avtal med två olika sportanläggningar vilka erbjuder aerobics, yoga,
boxning mm. De anställda erbjuds att köpa träningskort till ett rabatterat
(20%) pris. Vidare har anordnats ett antal friskvårdseminarier bl.a. om
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stressreducering. Personalgruppen försöker ”snappa upp” önskemål hos de
anställda. Ett resultat av detta var ett seminarium om mental träning.

Medarbetarna har tillgång till obegränsat med frukt. X har också ett avtal
med en restaurang som varje dag levererar frukost och luncher, vilka de
anställda kan köpa för 45 kr.

Alla anställda omfattas av ett försäkringspaket vilket omfattar sjuk-,
olycksfalls- och livförsäkring. Genom företagets försäkringsbolag ges de
anställda även möjlighet till individuellt pensionssparande. Detta sker
genom ett bruttolöneavstående, vilket innebär att företaget endast betalar de
administrativa kostnaderna för försäkringen.

Alla tillsvidareanställda erbjuds en hem-PC.

7.5 Optioner

De anställda erbjuds personaloptioner. Som förmån betraktat har detta
tidigare varit mycket lockande för medarbetarna samt en billig lösning för
företaget. Med tanke på börsens utveckling den senaste tiden (f o m augusti-
november 2000) har dock optioner förlorat en stor del av sin funktion som
lockbete.

7.6 Utvecklingsmöjligheter

Företagets policy är att skapa en ”tillåtande stämning”, de anställda skall
känna sig fria att pröva sina idéer. En gång om året erbjuder företaget
utvecklingssamtal med medarbetaren och dennes närmaste chef. Den
anställde får genom samtalet möjlighet att uttrycka vad denne önskar uppnå i
arbetet det närmsta året. En uppföljning sker efter sex månader.
Företaget har ingen särskild utbildningspolicy. PA tror att de anställda
hittills har varit fullt upptagna med att utveckla och formera företaget. De
anställda ”lär sig på arbetsplatsen”. Arbetet är indelat i flera
verksamhetsgrupper. Det är vanligt att de anställda prövar på att arbeta inom
flera av dessa områden. Befattningsbeskrivningar förekommer knappast alls
och en ”platt organisation” eftersträvas. De anställda skall känna sig fria att
förverkliga sina idéer och tillåts ”skapa sin egen roll”.

Eftersom företaget ”gör det som inte finns” har det inte heller funnits
aktuella utbildningar på marknaden. På senare tid har dock vissa anställda
uttryckt önskemål om vidareutbildning. PA förutspår att det i framtiden
kommer att bli aktuellt med individuella utbildningar. Olika avdelningar har
olika behov och därmed kommer kostnaderna för de anställdas utbildningar
att skilja sig åt från anställd till anställd. Företaget kommer troligen att stå
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för hela kostnaden. Vad gäller t ex Skandias kompetensförsäkring118 anser
PA att denna passar bättre i en annan typ av företag där möjlighet finns att
planera mer långsiktigt. Företaget föredrar att ”pröjsa och bestämma”.
Eventuellt kommer företaget att utforma ett program för företagsledning.
Denna utbildning skulle kunna erbjudas inom alla verksamhetsområden  Det
blir på detta sätt möjligt att forma typiska X-ledare.

7.7 De anställda

Det är vanligt att en anställd byter verksamhetsområde eller själv skapar ett
helt nytt sådant. Meningen är att de anställda skall få möjlighet att
genomföra sina idéer. Medelåldern på de anställda uppskattas till 28 år.
Lönenivåerna är marknadsmässiga men lägre än i konsultbolag.
Personalgruppen består av ca fem personer.

Eftersom medarbetarna i företaget X har en avgörande roll i företaget följer
här en sammanställning av fyra anställdas åsikter om varför de valt att jobba
på X, vilka förmåner de uppskattar respektive saknar samt deras inställning
till konkurrensklausuler i anställningsavtalet. Majoriteten av de tillfrågade
har nyckelpositioner i företaget. Alla arbetar dock inom olika
verksamhetsområden. Även om antalet tillfrågade är ringa torde en
tillräckligt klar bild av de anställdas uppfattningar ges för att kunna avgöra
positiva respektive negativa tendenser. De anställdas uppgifter behandlas
anonymt.

A har arbetat i X sedan starten 1998. Valet av arbetsplats grundade sig
främst på att det inte fanns särskilt många alternativ på arbetsmarknaden.
Vad gäller miljön tror A att de anställda inom branschen tar för givet att
lokalerna skall hålla en hög standard. De många trivselförmånerna är bra
men kunde vara fler. Framförallt anser A att det borde satsas mer på
friskvård. Erbjudandet om billigare träningskort är marginellt. A tror att
även om de anställda tar mycket för givet så skulle det bli starka reaktioner
om t ex fruktfaten togs bort. Det optionsprogram som erbjudits de anställda
gav en sämre vinst än väntat. A efterlyser fler förmånserbjudanden. Även
lösningar för föräldraledighet och pensionssparande vore önskvärda.
A har hittills utvecklats i jobbet, men känner efter två år ett behov av att
vidare utbilda sig inom sitt yrke. Det skulle vara önskvärt att företaget kunde
erbjuda ett utbildningspaket. A kan tänka sig att förbinda sig att stanna på
företaget en viss tid efter utbildningen.

A är bekant med begreppet sekretessklausuler men anser att klausulen i
anställningsavtalet är ”luddig”, delvis pga. att det saknas en tidsgräns för
                                                
118 Skandias kompetensförsäkring innebär en form av gemensamt sparande. Den anställde
avstår en del av sin bruttolön och arbetsgivaren skjuter till motsvarande summa. Pengarna är
avsedda för kompetensutveckling.
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dess giltighet. A skulle inte skriva på en konkurrensklausul idag, men en
sådan skulle inte heller hindrat A från att skriva under anställningsavtalet
under förutsättning att den var begränsad till max ett halvår och att
kompensation utgick. Konkurrensklausuler är ett vedertaget begrepp. A
påpekar att ett halvår är detsamma som tio ”internet-år” och skulle innebära
att den anställde hamnade ”rejält på efterkälken”.

A anser att det klart framgår vad som utgör konfidentiell information i
företaget. Sådan information är dessutom ofta märkt. A anser det också
självklart att det inte går att ta med sig kundregister och liknande när
anställningen upphör. A anser dock att det är upp till arbetsgivaren att
skydda känslig information. Däremot anser A det svårt att avgöra var
skiljelinjen går mellan vad som skall anses som personlig erfarenhet och vad
som skall betecknas som användande av företagshemlighet. A tror också att
sannolikheten att den forne arbetsgivaren skall följa upp vad den anställde
gör i sitt nya jobb är mycket liten. Det finns ett antal nyckelpersoner på
företaget vilka handhar ytterst känslig information om verksamheten. Trots
detta anser A att det är fel att försöka låsa arbetskraft. En konkurrensklausul
är inte en anledning att stanna på ett företag om den anställde väl bestämt sig
att sluta. När konkurrenter lockar med högre löner måste X komma med
motbud i form av förmåner.

B har arbetat en kortare tid på företaget. B kom till företaget med avsikt att
stanna ca 1 år, men kommer säkert att stanna längre. B arbetar med
produktutveckling och anser att arbetsuppgifterna är mycket utvecklande.
Miljön på arbetsplatsen är mycket bra, men inte unik. Lokalerna är fina och
det finns mycket plats. Människorna är kreativa och trevliga, även om det
ibland kan bli lite opersonligt eftersom alla jobbar på sitt håll. Ergonomi är
viktigt. B uppfattar företaget som mer hierarkiskt än vad det marknadsför sig
som. Större fokus på lönsamhet i företaget har lett till att klarare strukturer
vuxit fram. B anser dock att det finns stora möjligheter att forma sin
yrkesroll.

B jobbar mycket övertid i perioder och är tveksam till om en veckas
semester kan kompensera detta. Det vore önskvärt att, som i vissa andra
företag, dagar före helgdagar var något kortare. B anser dock att arbetet är
flexibelt.

B är negativ till konkurrensklausuler och skulle inte skriva på ett sådant
avtal. Eventuellt skulle ytterst få nyckelpersoner kunna omfattas av en sådan
klausul. B anser inte att dennes arbete innefattar en sådan nyckelposition. B
anser att avstängning under uppsägningstiden skulle utgöra ett fullgott skydd
för eventuella företagshemligheter med hänsyn till tempot i branschen.
Samtidigt skulle det kännas kränkande att bli avstängd från sina
arbetsuppgifter och det skulle stämma illa överens med X företagskultur. B
påpekar att ”people come and people go” och att samma spelregler gäller för
alla företag. Vad skulle hända om alla företag istället började låsa sina
anställda?
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C har arbetat en längre tid i företaget. C började i företaget pga. möjligheten
att ”testa något nytt”. C anser att stora möjligheter har getts att skapa sin
egen yrkesroll och att det i företaget är ett ”extremt bra klimat för att
genomföra idéer”. Förmånerna är enligt C försumbara och lönerna vid en
jämförelse med andra företag i databranschen låga. Det är inte för att tjäna
bra som C arbetar i företaget utan antagligen pga. den goda atmosfären.
Vad gäller utvecklingsmöjligheterna anser C att det är svårt att hitta en
relevant utbildning. Företaget ligger långt fram i utvecklingen och få
utbildningar skulle kunna tillföra ny kunskap.

Konkurrensklausuler är enligt C att se som ”ett halvårs betald semester”. C
anser att branschen stagnerat något och att ett par månaders frånvaro inte
behöver vara avgörande för den framtida karriären. Tvärtom anser C att det
kan vara behövligt med ett avbrott så att ”man inte blir insnöad”. Samtidigt
tror C att arbetsgivaren skulle få svårt att kontrollera och bevisa att
företagshemligheter obehörigen utnyttjats. Därför skulle C antagligen
ignorera en eventuell konkurrensklausul. Däremot är C mycket negativ till
avstängning under uppsägningstiden främst pga. de sociala aspekterna. Det
skulle kännas ”ruttet” att inte få vettiga arbetsuppgifter under sin sista tid på
företaget. Det skulle klart strida mot företaget X´ medarbetarvänliga policy.

D har arbetat en kortare tid på företaget. D anser att denne kan skapa sin
egen yrkesroll och att D lär sig nya saker hela tiden. D är fri att komma med
idéer och tror att det är möjligt att få viss utbildning om detta ”läggs fram på
rätt sätt”. Det finns ingen anledning att byta arbete så länge D känner att
denne trivs och utvecklas på sin arbetsplats. För att D skulle gå över till en
annan arbetsgivare skulle krävas högre lön och roligare arbetsuppgifter.
D handhar inte företagshemligheter i större utsträckning. En
konkurrensklausul i anställningsavtalet hade fått D att tänka efter men inte
utgjort ett hinder för anställningen.

7.8 Sammanfattande kommentar

X är ett typiskt kunskapsföretag där humankapitalet utgör den största
tillgången. Som i andra företag i IT-branschen har X en hög
personalomsättning. För att motverka detta läggs stor vikt vid att skapa en
trivsam och kreativ arbetsmiljö. De förmåner som erbjuds är till största
delen knutna till den fysiska arbetsplatsen. På senare tid har märkts ett visst
behov av utbildningsprogram för de anställda.

Företaget märker konfidentiell information och i anställningsavtalet finns en
sekretessklausul. I övrigt har inga rättsliga åtgärder vidtagits för att förhindra
att anställda lämnar och konkurrerar med företaget.
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8 Analys
Arten av verksamheten i företaget X medför att de anställda dagligen
hanterar för företaget känslig information. Informationen, vilket inkluderar
även affärsidéer (se AD 1998:63), förekommer i X affärsrörelse. I den mån
denna information är avsedd att hållas hemlig kan den sägas utgöra
företagshemligheter i enlighet med 1 § FHL.

Enligt FHL krävs synnerliga skäl för att den anställde skall bli
skadeståndsskyldig vid missbruk av företagshemlighet efter anställningens
upphörande. För att stärka sitt legala skydd bör företaget därför avtala om
tystnadsplikt för sina anställda. I anställningsavtalet finns en
sekretessbestämmelse vilken ålägger de anställda tystnadsplikt vad gäller
”företagshemligheter och information av annan konfidentiell natur”.
Bestämmelsen är klar och tydlig. Det torde dock vara fullt möjligt att knyta
ett vite till denna bestämmelse. Vid en eventuell tvist undviks på så sätt
besvärliga skadebedömningar, samtidigt som ett uttalat belopp kan fylla en
preventiv funktion. Beloppet bör inte sättas högre än vad som anses skäligt,
enligt Wikman skulle en årslön vara fullt rimligt. I AD 98/80 tyder
arbetsdomstolens skadeståndsberäkning på att skadeståndet även kan ges en
reparativ funktion, vilket skulle kunna ge anledning att inte fastställa
skadebeloppet. Med tanke på de stora summor det rör sig om torde det dock
vara orimligt att X verkligen skulle kunna få en adekvat ersättning vid
skada. Därför är en vitesklausul att föredra.

Förbudet mot bisysslor är egentligen ett utslag av den anställdes
lojalitetsplikt. Trots att det egentligen inte är nödvändigt är det bra att
påminna den anställde om denna vid anställningens ingående.
Bestämmelsen uppfyller således en informativ funktion.

Förutom tystnadsplikten stadgas i anställningsavtalet inga regler för  vad
som gäller efter anställningen. Tystnadsplikten ger ett långtgående skydd, då
den innebär att den anställde ej kan yppa för företaget känslig information
för t ex en ny arbetsgivare. Frågan är då om det också finns ett behov av att
hindra att vissa nyckelpersoner går över till, alternativt startar en egen,
konkurrerande verksamhet.

Trots att det inte förekommer någon organiserad facklig organisation hos X
är 1969 års överenskommelse ledande för företaget vad gäller utformandet
av konkurrensklausuler. I 1969 års överenskommelse framgår att dess
skyddsobjekt är företagshemligheter. Vidare framgår att
konkurrensklausuler är menade att tillämpas endast på vissa s.k.
nyckelpersoner. Objektivt sett skulle X kunna införa konkurrensklausuler
för de personer vilka anses extra viktiga på företaget, t ex produktchef och
VD. Eftersom företagshemligheternas livslängd uppskattas till ca sex
månader borde också klausulen begränsas att gälla för denna tid. Vidare
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skulle X förbinda sig att betala viss ersättning under giltighetstiden. Denna
skulle ersätta ett eventuellt inkomstbortfall  i fall av lägre lön i den nya
verksamheten.

Vid införandet av en dylik klausul uppstår dock ett antal frågeställningar.
Företaget X affärsidé bygger på de anställdas kreativitet och förmåga att
genomföra sina idéer. Enligt vad som framkommit ovan anser företaget att
en av dess främsta tillgångar i konkurrensen om de anställda är just den fria
arbetsmiljön. Att då införa en konkurrensklausul i anställningsavtalet skulle
kunna sända ut fel signaler till de anställda och eventuellt hämma deras
kreativitet.

Ett annat problem är skiljelinjen mellan kunskap, vilket den anställde alltid
förfogar över, och information, vilket kan utgöra företagshemlighet. Vid
intervjuerna med de anställda framkom att de skulle ha svårigheter att
avgöra vilka kunskaper som skulle vara tillåtna att använda i den nya
verksamheten. Likaså kan det vara svårt att avgöra vad som utgör
konkurrerande verksamhet då branschen inte följer några givna strukturer.

Generellt verkar det som om det ytterst sällan förekommer rättsliga
processer gentemot de anställda. En anledning till att tvister sällan
förekommer är det snabba tempot i branschen. För att en konkurrensklausul
skall fylla en funktion krävs att  företaget har möjlighet att kontrollera vad
de anställda företar sig efter anställningens upphörande. Fortfarande skulle
en konkurrensklausul kunna fylla en preventiv funktion. De anställda har
dock gett uttryck för att den minimala upptäcktsrisken i kombination med
bevissvårigheter medför att en konkurrensklausul knappast skulle komma att
respekteras.

De anställda har gett uttryck för önskemål om utbildningsprogram. Blir
sådana aktuella skulle företaget kunna erbjuda dessa i kombination med
vissa villkor. T ex skulle kunna krävas att den anställde stannade viss tid på
företaget efter utbildningen med risk att annars själv bekosta densamma. Det
framkom vid intervjuerna också att de anställda skulle ha förståelse för en
sådan bestämmelse.

Vad som är mer kontroversiellt, men fortfarande kan övervägas, är vad som
skall gälla under uppsägningstiden. Anställda vilka sitter med känslig
information kan under uppsägningstiden omplaceras så att de inte längre har
tillgång till denna. Fördelen är här att det går att komma åt ett större antal
personer än vad som är möjligt med konkurrensklausuler. Möjligen skulle
detta med hänsyn företagshemligheternas livslängd vara en fullgod lösning.
Emot detta talar åter igen hur ett sådant beteende skulle uppfattas av de
anställda.
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9 Slutord
I fallstudien har framkommit att företaget X har ett modernt synsätt vad
gäller de anställda på företaget. I stället för att erbjuda stora förmåner
kombinerat med hårda avtal erbjuds en fri arbetsmiljö.

Vad som inte bör glömmas är att det bakom bestämmelser av i detta arbete
beskriven art finns ekonomiska avvägningar. Hur stora blir de ekonomiska
skadorna om en anställd yppar företagshemligheter för en konkurrent? Hur
stora resurser kan företaget lägga på förmåner och andra incitament för att få
de anställda att stanna? I vilken utsträckning skall företaget ta hänsyn till hur
de anställda uppfattar företaget?

Säkert finns det företag där man i mindre utsträckning än i X bryr sig om
den sistnämnda frågan. Vidare har IT-branschen på senare tid utsatts för
stora påfrestningar. Många företag går i konkurs eller tvingas säga upp ett
stort antal anställda. Detta har lett till en ökad osäkerhet för de anställda,
vilket bl.a. yttrar sig i ökad fackanslutning. Det går även att se tendenser till
att det höga tempot avtar och att ett behov av struktur växer fram i de
tidigare så platta organisationerna. Samtidigt kvarstår faktum att det vuxit
fram en ny företagsform, där arbetstagarens ställning är betydligt starkare än
i industrisamhället. När så småningom marknaden stabiliseras torde det vara
högst angeläget att göra en utvärdering av dessa nya företag och deras
behov, särskilt på arbetsrättens område.
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Bilaga A
1969 års överenskommelse om konkurrensklausuler i anställningsavtal
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