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Abstract 

During the last part of the 20
th

 century many companies has started to build their organizations on 

knowledge and information instead of manufacturing of products.  Today it is easier to 

communicate and spread information. At the same time the numbers of untraditional employments 

like temporary employments and workers from staffing agencies are increasing. Many 

organizations have higher employee turnover now than before. This allows more people to have 

access to confidential information, whose spreading might cause great damage for the employer. 

This essay aims to look into the protection of confidential information for the client against 

offenses from staffing agency workers that are working within the clients’ organization. Protection 

of confidential information is included in the duty of loyalty in terms of confidentiality, protection 

of trade secrets and competition clauses. Duty of loyalty lies within the employment contract 

between the agency employer and the staffing agency. Therefore the agency employer has no duty 

to be loyal against the client. For the agency worker to be able to perform the required work duties 

he or she might be provided with confidential information. Spreading of this information could 

cause damage for the client. Can the rules of justice that regulates duty of loyalty be applied on the 

relationship between the client and the agency worker?  What are the consequences of the rules 

that exist today? 

This essay is written with a juridical method and with sociology of law perspective. Other parts of 

the duty of loyalty is not included as well as the duty of loyalty for the employer.  

The conclusion is that the staffing agency is responsible for indemnity towards the client if an 

agency employer reviles confidential information about the clients’ organization.  Some rules of 

justice can be interpreted as an expression that duty of loyalty lays between the client and the 

agency worker. For example, the agency worker is bound by confidentiality in terms of the 

conditions at the clients’ organization.  Suggestions of changes in the regulations about protection 

of confidential information will force the agency worker to pay indemnity to the client if he or she 

reviles confidential information.   

In staffing agencies there are twice as many immigrants than in the regular labor market. The rules 

of duty of loyalty can contribute to a holdback for immigrants that are working in staffing 

agencies. Immigrants will be at bigger risk of standing outside the general labor market than 

people born in Sweden because of static discrimination.  

Keywords: Duty of loyalty, trade secrets, confidentiality, competition clauses, clients, staffing 

agency, immigrants.  
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Sammanfattning  

Företag har under senare delen av 1900-talet gått från traditionell varuproduktion till att allt mer 

bygga sin verksamhet på information och kunskap. Den tekniska utvecklingen har gjort det lättare 

att överföra och sprida kunskap i samhället vilket ökar sårbarheten hos företagen. Icke- 

traditionella anställningar såsom tidsbegränsade anställningar och inhyrd arbetskraft ökar och 

företag har en högre personalomsättning nu än tidigare. Fler personer får tillgång till 

företagsspecifik information och spridning av den skulle kunna skada arbetsgivaren. I min uppsats 

undersöker jag skyddet av hemlig information för arbetsgivare som hyr in arbetskraft från ett 

personaluthyrningsföretag. Skydd för hemlig information ingår i den så kallade lojalitetsplikten i 

form av tystnadsplikt, skydd för företagshemlighet och konkurrensklausuler. Lojalitetplikt 

föreligger i anställningsavtalet mellan uthyrd arbetstagare och uthyrningsföretaget men 

arbetstagarens arbetsprestation utförs hos kunden. Kan regleringar kring lojalitetsplikt tillämpas på 

förhållandet mellan kund och inhyrd arbetstagare? Vad blir konsekvenserna av de regler som finns 

idag? 

Uppsatsen är skriven med juridisk metod som har sin utgångspunkt i rättskälleläran samt med 

rättssociologisk angreppssätt. Andra delar av lojalitetsplikt såsom upplysningsskyldighet, bisysslor 

eller kritikrätt behandlas inte i uppsatsen, ej heller lojalitetsplikt för arbetsgivaren.  

Slutsatsen är att uthyrningsföretaget står för den uthyrde arbetstagarens handlingar mot 

kundföretaget eftersom det föreligger lojalitetsförpliktelser i uthyrningsavtalet mellan kund och 

uthyrare. Uthyraren står för exempelvis skadestånd om en arbetstagare röjer eller utnyttjar en 

företagshemlighet hos kunden. Vissa regleringar ger uttryck för att det föreligger lojalitetsplikt 

mellan kund och inhyrd arbetstagare. Exempelvis är den uthyrda arbetstagaren bunden av 

tystnadsplikt vad det gäller förhållanden hos kunden. I ett förslag från regeringen på kommande 

ändringar i lagstiftningen kommer den inhyrde arbetstagaren bli direkt skadeståndsansvarig vid 

röjande eller utnyttjande av företagshemlighet hos kunden.  

I uthyrningsbranschen finns dubbelt så stor andel utlandsfödda arbetstagare som på 

arbetsmarknaden generellt. På grund av hur regleringen kring lojalitetsplikt ser ut idag kan den 

bidra till inlåsningseffekter för utlandsfödda arbetstagare som arbetar i uthyrningsbranschen. 

Skilda villkor för svensk- och utlandsfödda såsom statisk diskriminering på arbetsmarknaden gör 

att utlandsfödda arbetstagare löper större risk än svenskfödda arbetstagare att få stå utanför den 

traditionella arbetsmarknaden.  

Nyckelord: Lojalitet, företagshemlighet, tystnadsplikt, konkurrensklausul, kundföretag, 

uthyrningsföretag, bemanning, invandrare.   
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1. Inledning   

1.1. Om ämnet 
Att vara lojal kan betyda olika saker för oss människor. Lojalitet kan beskrivas som pålitlighet, 

trofasthet, tillgivenhet eller solidaritet. I arbetslivet underlättar det inte bara om du känner lojalitet 

till din arbetsgivare, det är också en skyldighet att vara lojal. Om en arbetstagare till exempel 

uppsåtligen eller genom oaktsamhet skulle utnyttja eller röja hemlig information hos arbetsgivaren 

kan arbetstagaren bli skyldig att ersätta arbetsgivaren för den skada som uppkommit.
1
 

Skyddet för företagshemligheter skapades för att samhället började förändras. Förutsättningarna 

för företagande i Sverige har förändrats under senare delen av 1900-talet, främst genom den 

snabba tekniska utveckling som skett. Företag har generellt sett gått från att ha byggt sin 

verksamhet på industriell produktion till att grunda den på information och kunskap. Information 

kan på grund av den tekniska utvecklingen, idag lagras och överföras på ett helt nytt sätt men det 

innebär också att sårbarheten ökar hos företagen. Ökad globalisering leder till att konkurrensen 

hårdnar inom många branscher. Att vara framgångsrik och ha de bästa produkterna i sin bransch 

blir allt viktigare. Förhållandena på arbetsmarknaden är idag mer rörliga och många branscher har 

en högre personalomsättning än tidigare. Denna samhällsutveckling gör att behovet av regler kring 

skyddet av företagshemligheter idag är ännu större än när skyddet skapades för ca 20 år sedan.
2
  

Under många år har den traditionella anställningen i Sverige och Europa varit en 

tillsvidareanställning på heltid. Som arbetstagare har du arbetat hos en arbetsgivare på dennes 

arbetsplats och dina anställningsvillkor har bestämts inom vissa rättsliga ramar. Sedan slutet på 

1970-talet har det skett en ökning av icke-traditionella anställningsformer. Idag kan arbetstagare 

till exempel utföra arbete på ett arbetsställe som hens arbetsgivare inte råder över. Arbetstagaren 

kan vara uthyrd från ett uthyrningsföretag.
3
  

År 1991 öppnade lagen om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft
4
 upp möjligheten 

att hyra arbetskraft i Sverige. Antalet anställda i uthyrningsbranschen ökar för varje år, under 2013 

sysselsattes 1,5 % av landets arbetstagare genom uthyrningsföretag.
5
 Uthyrningsföretag fungerar 

som en tredje part på arbetsmarknaden och tillgodoser delar av kundföretagens arbetskraftsbehov 

genom att hyra ut arbetstagare till kundföretagen.
 

Uthyrnings- och kundföretaget ingår ett 

                                                 
1
 1 & 6-7 §§ Lag (1991:409) om skydd för företagshemligheter.  

2
 SOU 2008:63 Förstärkt skydd för företagshemligheter. s. 62 

3
 Berg, Annika, Bemanningsarbete, flexibilitet och likabehandling: en studie av svensk rätt och 

kollektivavtalsreglering med komparativa inslag, Juristförlaget, Diss. Lund: Lunds universitet, 2008, Lund, 2008. s. 

15-16 
4
 Lag (1991:746) om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft.  Numera lag (1993:440) om privat 

arbetsförmedling enligt lag (2012:854) om uthyrning av arbetskraft  
5
 Åsa Ohlsson, Liten marknad med stor tillväxt, - Chefstidningen, 2012-10-05. Hämtad 2014-02-05 
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affärsmässigt avtal, uthyrningsföretaget delegerar arbetsledningsrätten till kundföretaget och ingår 

anställningsavtal med arbetstagaren som skall hyras ut.
6
 Kundföretaget får på så vis tillgång till 

mer eller mindre tillfällig arbetskraft utan att själv behöva anställa.
7
 Det innebär att information 

om bland annat kundföretags företagshemligheter kan åtnjutas av personer som inte är arbetstagare 

hos kunden.
8
  

En förutsättning för arbetstagarens lojalitetsplikt att till exempel inte röja en företagshemlighet är 

att det finns ett anställningsavtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.
9
 Uthyrningsföretaget 

fungerar som arbetsgivare för arbetstagaren och mellan de båda föreligger ett anställningsavtal. Jag 

vill i min uppsats undersöka om det föreligger lojalitetsplikt för den inhyrda arbetstagaren i 

förhållande till kundföretaget, även om inget anställningsavtal existerar mellan denne och kunden. 

Den inhyrda arbetstagaren kan få tillgång till information och företagshemligheter i samma 

utsträckning som kundens egna anställda.  

Andelen utlandsfödda som arbetar i uthyrningsbranschen är dubbelt så stor jämfört med Sveriges 

arbetsmarknad generellt.
10

 I min uppsats vill jag även undersöka hur lojalitetsplikt kring 

information och företagshemligheter för hyrd arbetskraft påverkar kategorin utlandsfödda 

arbetstagare.  

Många utav de rättsregler som tillämpas på lojalitetsplikt och hyrd arbetskraft trädde i kraft före 

1991 då personaluthyrning blev tillåtet. Lagstiftning och avtal bygger på ett samband mellan 

anställning och arbetsplats, men dessa håller på att luckras upp och behöver därför en översyn.
11

 

Det är viktigt att lagstiftning och rättsregler följer med i utvecklingen på arbetsmarknaden för att 

det inte ska bildas en gråzon i hur rätten ska tolkas. Hur används dessa regler i de ändrade 

förhållanden som råder på arbetsmarknaden idag?  

1.2. Syfte och frågeställning  
Mitt syfte med denna uppsats är att undersöka lojalitetsplikt gentemot kundföretaget för den 

inhyrda arbetstagaren vad det gäller information och företagshemligheter som denne får ta del av i 

arbetet hos kunden. Kan det uppstå problematik kring lojalitetsplikt när det föreligger ett 

trepartsförhållande mellan uthyrning- kundföretag och inhyrd arbetstagare? Jag ämnar utreda vem 

som bär ansvar för eventuella skador som den inhyrda arbetstagarens handlingar kan orsaka. 

Uppsatsen syftar också till att undersöka hur rättsläget för arbetstagares lojalitetsplikt vid 

                                                 
6
 Berg, A. s. 15-16  

7
 Berg, A. s. 15 

8
 SOU 2008:63 s. 62 

9
 Berg, A, s. 15 

10
Åsa Ohlsson, Liten marknad med stor tillväxt, - Chefstidningen, 2012-10-05. Hämtad 2014-02-05 

11
 SOU 1997:58 Personaluthyrning s. 20  
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personaluthyrning påverkar utlandsfödda arbetstagare på den svenska arbetsmarknaden. 

Avslutningsvis förs därför en diskussion kring hur utlandsfödda arbetstagares möjligheter på 

arbetsmarknaden påverkas av reglerna kring lojalitetsplikt i uthyrningsbranschen. Konventioner 

från ILO och europarättslig reglering har använts för att ge ett bredare perspektiv på rättsläget. 

Utifrån syftet har jag formulerat följande frågeställning som jag ämnar besvara i min uppsats: 

 Hur ser den inhyrdes lojalitetsplikt ut vad det gäller information som denne har erhållit hos 

kundföretaget?  

1.3. Metod och material 
För att söka svar på min frågeställning har jag använt mig av juridisk metod som innefattar 

rättskälleläran. I Sverige lever vi i en positivistisk rättskultur som ger starkt stöd för doktriner och 

domarsperspektivet.
12

 Lojalitetsplikt är därför en stark rättsprincip trots ringa lagstiftning som 

behandlar principen. För att kunna få en rättsvetenskaplig analys behövde jag dock gå utanför den 

juridiska metoden och även använda empiriskt material i form av forskning, avhandlingar och 

litteratur.
13

 Juridisk metod används för att undersöka färdiga rättsregler och deras tillämpning. 

Metoden beskriver inte vad reglerna täcker för områden i samhället. För att undersöka 

rättsreglernas orsaker och dess konsekvenser i samhället behövs ett rättssociologiskt angreppssätt. 

Rättssociologin visar vad rättsreglerna betyder för samhället, den undersöker och lyfter fram 

värderingar och känslor som perspektiv på rättsreglerna. Det rättssociologiska angreppssättet visar 

områden som kanske inte täcks av rättsreglerna och vad konsekvenserna blir av det.
14

 De båda 

angreppssättet kompletterar varandra eftersom jag inte kan undersöka rättsreglernas konsekvenser 

utan att först undersöka rättsreglerna.  

För att besvara min frågeställning har jag undersökt lojalitetsplikt inom avtalsrätten med hjälp av 

ILOs konvention nr 158, Termination of Employment Convention, Wienkonventionen om 

traktaträtten, Förenta Nationernas konvention den 11 april 1980 angående avtal om internationella 

köp av varor, Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, 

Skadeståndslag (1972:207), Brottsbalken (1962:700), Arbetsmiljölag (1977:1160), rättspraxis, 

artiklar och litteratur. Sedan har jag beskrivit rättsregleringen kring tystnadsplikt, skydd för 

företagshemligheter och konkurrensklausuler med hjälp av bland annat Europeiska konventionen 

om skydd för de mänskliga rättigheterna, Fördraget om Europeiska Unionens Funktionsrätt, Lag 

(1990:409) om skydd för företagshemligheter, Tryckfrihetsförordningen (1949:105), 

                                                 
12

 Sandgren Claes, Om empiri och rättsvenskap. Del I. Juridisk Tidskrift 1995/96  nr 3 s.731 
13

 Sandgren Claes, Om empiri och rättsvenskap. Del I. Juridisk Tidskrift 1995/96  nr 3 s.728 
14

 Hydén, Håkan & Hydén Therese, Rättsregler: en introduktion till juridiken, 6., [omarb. och utök.] uppl., 

Studentlitteratur, Lund, 2011 s. 18-19, 24 & 46 
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Yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469), rättspraxis, kollektivavtal, proposition till FHL, SOU, DS, 

artiklar, litteratur och information från Bemanningsföretagen. För att utreda förhållandet mellan 

kund och uthyrare har jag använt lag (2012:854) om uthyrning av arbetskraft, avhandlingar, 

kollektivavtal, kommissionens förslag om arbetsvillkor för inhyrd personal, proposition till AML, 

AvtL och SkadestL, SOU, standardavtal för personaluthyrning, litteratur, artiklar samt förslag till 

ny lagstiftning från EU kommissionen och Sveriges Regering. För att kunna föra en diskussion om 

utlandsfödda arbetstagare i uthyrningsbranschen har jag utgått från ovanstående källor samt 

statistik och information om utlandsfödda arbetstagare i uthyrningsbranschen. Statistik och 

information om utlandsfödda arbetstagare har hämtats främst från Pernilla Andersson Joona och 

Eskil Wadensjös artiklar och avhandlingar om uthyrningsbranschen. Jag har även använt en 

utredning från teknikföretagen.  

 

Jag har använt sökmotorer på ILOs hemsida, EUR-lex, regeringens hemsida, Linnéuniversitetets 

bibliotekskatalog, Curia och Zeteo för att få fram relevanta källor. Kedjesökning har nyttjats för att 

få fram bland annat lagar, SOU, DS och litteratur. De rättsfall jag har använt är relevanta eftersom 

de behandlar företagshemligheter, lojalitetsplikt samt hur lojalitetsplikt ska tolkas. Rättspraxis har 

främst använts för att besvara min första frågeställning. Kollektivavtal och standardavtal vid 

personaluthyrning som har nyttjats kommer ifrån Bemanningsföretagens kollektivavtal med 

Unionen. Kollektivavtal har använts för att besvara min frågeställning.  

Undersökningen jag har använt om företagshemligheter i Europa ligger till grund för det förslag 

till direktiv som kommissionen har arbetet fram. Materialet har använts för att söka svar på min 

första frågeställning. Undersökningen var riktad till ett representativt urval av företag inom hela 

EU, däribland små och medelstora företag som stod för 60 % av urvalet. Totalt svarade 537 

företag på undersökningen.
15

  

Om regeringen får som den vill kommer det framtida lagförslaget på ett starkare skydd för 

företagshemligheter träda i kraft i juli 2014. Någon proposition har ännu inte tagits fram.
16

 

Jurist på Bemanningsföretagen samt representant från Justitiedepartementet har kontaktats för att 

förtydliga frågor kring konkurrensklausuler och lagrådsremissen. Jag har inte använt deras svar 

som källor i min uppsats.  

Statistik som har använts i uppsatsen från Pernilla Andersson Joona och Eskil Wadensjös 

avhandlingar och artiklar är relativt gamla i relation till hur länge branschen har funnits. Det var 

                                                 
15

 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om att skydda know-how och företags-information 

(företagshemligheter) som inte har röjts från att olagligen anskaffas, utnyttjas och röjas (COM[2013] 813) s. 4 
16

 Lagrådsremiss JU2013/8541/L1 – Ett bättre skydd för företagshemligheter. s. 1. 
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svårt att finna statistik eller undersökningar som var mer aktuella. Statistik och litteratur från 

Bemanningsföretagen och Teknikföretagen har använts för att stödja upp och ge mer trovärdighet, 

men jag är medveten om att de kan anses vara partiska källor.  

När 1969 års överenskommelse presenteras ska hänsyn tas till att kollektivavtal är en stark 

rättskälla i Sverige eftersom landet har hög organisationsgrad. Vissa grupper omfattas av 

kollektivavtal, men har inte arbetsgivaren tecknat något avtal är hen heller inte skyldig att tillämpa 

dess regler på sina arbetstagare. Alltså kan inte lika mycket vikt läggas vid kollektivavtal som vid 

exempelvis lagstiftning.  

I min analys har jag använt propositionen till SkadestL som stöd för mina argument. Det är ett 

medvetet val för att skapa en diskussion. Förarbeten är byggda på ett stort underlag och innehåller 

mycket fakta. Allt för stor vikt bör dock inte läggas vid förarbeten i en analys eftersom de 

innehåller utsagor och önskemål om hur effekterna av lagstiftningen kommer bli.17 

1.4. Avgränsningar 
Den lojalitetsplikt som arbetsgivaren har gentemot arbetstagarna berörs inte i uppsatsen. Det finns 

flera delar som ingår i lojalitetsplikt för en arbetstagare. Av hänsyn till omfattningen på denna 

uppsats kommer jag inte behandla konkurrerande verksamhet, upplysningsplikt, kritikrätt eller 

bisysslor som också ingår i lojalitetsplikten. 

  

                                                 
17

 Sandgren Claes, Om empiri och rättsvenskap. Del I. Juridisk Tidskrift 1995/96 nr 3 s.740 
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2. Lojalitetspliktens utgångspunkt i den allmänna avtalsrätten 

2.1. Bakgrund avtalsrätt 
Avtal som begrepp definieras inte någon lag. Avtal kan vara reglerade i lag men behöver inte vara 

det för att vara giltiga.
18

 Om två eller flera parter vill reglera ett rättsförhållande är avtal den 

rättsliga form de använder.
19

 Avtalsrätten har sin grund i två principer: avtalsfrihet, var och en har 

rätt att ingå eller avstå från att ingå avtal samt avtalsbundenhet, ”pacta sunt servanda” som betyder 

att avtal skall hållas. Varje individ i Sverige har rätt att bestämma om de vill och med vem de vill 

avtala samt om avtalets innehåll.
20

 Avtalets bundenhet behöver inte framgå skriftligt utan är en 

självklar princip. Bundenheten gör att avtalet är rättsligt sanktionerat.
21

  

Huvudregeln inom avtalsrätten är att parterna skall anses vara jämbördiga.
22

 Är en utav parterna i 

en mer underlägsen ställning ska speciell hänsyn tas till behovet av skydd för denne när jämkning 

åberopas. Det skulle till exempel kunna vara en arbetstagare i ett anställningsavtal.
23

 Villkor i avtal 

kan jämkas om de är oskäliga med hänsyn till avtalets innehåll, tillkomst eller förhållanden som 

inträffat efter avtalets ingående. Det innebär att parterna i så fall kan ändra en del av eller avtalet i 

sin helhet.
24

 

Skadeståndsskyldighet kan utgå om en part bryter ett avtal. Huvudregeln är att en part endast 

ansvarar gentemot sin direkta motpart. Dock kan även den som inte själv är kontraktspart bli 

skadeståndsskyldig om denne på något sätt medverkat till avtalsbrott eller annan skada.  Ett 

exempel kan vara en person som levererar en felaktig vara till en säljare, vilken senare orsakar 

skada för köparen. Skadestånd kan även utdelas i ett avtalsförhållande när annan egendom eller 

intressen än den som är föremål för ett avtal skadas. Det kan röra sig om en följdskada, till 

exempel en diskmaskin som går sönder och vattnet som rinner ut förstör golvet.
25

  

Trots att AvtL snart är 100 år gammal fungerar den bra eftersom den till stora delar är dispositiv, 

den hindrar inte nya affärsmodeller eller avtalslösningar. Den öppnar även upp för vid tillämpning 

av allmänna rättsgrundsatser och standardavtal som går att anpassa för olika branscher, vilket gör 

att lagen fungerar bra i vårt samhälle även idag.
26

  

                                                 
18

 Ramberg, Jan & Ramberg, Christina., Allmän avtalsrätt, 6 uppl., 2003, s. 17 
19

 Adlercreutz, Axel, Avtalsrätt I, 12 uppl., Studentlitteratur, Lund 2002. s. 15 
20

 Ramberg, J. & Ramberg, C. s. 24 
21

 Adlercreutz, A. s. 22 
22

 Flodgren, B. Juridisk tidskrift 2012/13 nr 1. s. 23 
23

 3kap 36 §§ Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område.  
24

 Hellner, Jan, Hager, Richard & Persson, Annina H., Speciell avtalsrätt II: kontraktsrätt. H. 2, Allmänna ämnen, 5., 

[rev.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2011 s. 64 
25

 Hellner, J m.fl. s. 201, 219 
26

 Flodgren, B. Juridisk tidskrift 2012/13 nr 1. s. 25 
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2.2. Lojalitetsförpliktelser inom avtalsrätten 
Att ingå ett avtal innebär en viss risk. Parterna vet aldrig om de kommer bli lurade eller om de 

kommer få sina förväntningar uppfyllda. Genom historien har rättsordningen försökt att med hjälp 

av regler och normer ge ett bättre rättsligt skydd för parterna i dessa utbytessituationer. Regler har 

utfärdats i lagsamlingar och normer som uttrycks i till exempel sedvänjor. En utav dessa normer 

kallas i Sverige och i de nordiska länderna för lojalitetsplikten. Plikten kan förklaras som en 

skyldighet att ta en viss hänsyn till motparten inom ramen för avtalsförhållandet.
27

  

Båda parterna i ett avtal kan ställa krav på varandra att förutom huvudförpliktelsen även prestera 

ett antal konkreta biförpliktelser. Bland dessa biförpliktelser kan nämnas: Informations- och 

upplysningsplikt, tillsynsplikt, omsorgsplikt och tystnadsplikt.
28

 Avtalets biförpliktelser skulle även 

kunna kallas lojalitetsförpliktelser och de möjliggör att prestationerna uppfylls.
29

 Som exempel 

kan nämnas en revisionsbyrå som anlitats av ett tidningsföretag för ekonomisk rådgivning. 

Tidningsföretaget ansåg att revisionsbyrån hade mer långtgående förpliktelser än vad avtalet 

uttryckligen reglerade. Revisionsbyrån skulle enligt tidningen inte enbart gett råd, utan även varnat 

för eventuella skattekonsekvenser som hade samband med rådgivningens område. Tidningen ansåg 

att omsorgsplikten hade blivit åsidosatt. Högsta domstolen avslog tidningsföretagets talan, men 

rättsfallet visar exempel på hur starkt lojalitetsplikten kan tolkas av en part.
30

   

Lojalitetsplikten sträcker sig över stora fält, både före, under och efter att avtalets 

huvudförpliktelser är fullgjorda. Det finns ingen generell lagstiftning som reglerar vad en 

avtalspart har för biförpliktelser. Under senare delen av 1900-talet började Sverige samla 

förpliktelserna under namnet lojalitet och idag tolkas lojalitetsplikten som en del av avtalet.
31

  

Biförpliktelser ska uppfattas som en allmänrättslig princip.
32

 Wienkonventionen från 1969 fastslår 

att varje fördrag ska av medlemsländerna uppfyllas i god tro eller med de bästa ansträngningar.
33

 

Ett annat exempel är att vid tolkning av internationella köplagen skall hänsyn till god sed tas av de 

inblandade parterna. En parts uttalande och uppträdande ska tolkas i enlighet med dennes avsikt, 

oberoende av om motparten visste eller inte kunde ha varit omedveten om vilken avsikten var.
34

  

                                                 
27

 Holm, Anders, Den avtalsgrundade lojalitetsplikten - en allmän rättsprincip, Ekonomiska institutionen, Univ. 

[distributör], Diss. Linköping: Univ., 2004,Linköping, 2004. s. 1 
28

 Holm, A. s. 3 
29

 Ramberg, J. & Ramberg, C, s. 39-40. 
30

 NJA 1992 s. 502 
31

 Holm, A. s. 81-82 
32

 Holm, A. s. 85  
33

 Artikel 26 Wienkonventionen om traktaträtten.  Antagen 23 maj 1969 
34

 Artikel 8.1 Förenta Nationernas konvention den 11 april 1980 angående avtal om internationella köp av varor.  
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2.3. Lojalitetsplikt i anställningsförhållandet 
Av rättspraxis framgår att den anställde har flera förpliktelser att fullgöra gentemot sin 

arbetsgivare vid sidan om själva utförandet av arbetet. Det kan handla om att samarbeta, följa 

säkerhetsföreskrifter och att vara lojal mot sin arbetsgivare.
35

 Arbetstagaren är skyldig att sätta sin 

arbetsgivares intressen framför sina egna.
36

 Avtal som har karaktären av att vara samarbetsavtal, 

exempelvis ett anställningsavtal, har en särskilt framstående lojalitetsplikt eftersom parterna är 

tvungna att verka för motpartens intressen då avtalet löper under lång tid.
37

  

Lojalitetsplikt i anställningsavtalet har till största del utvecklats genom sedvänja på 

arbetsmarknaden och i praxis från främst Arbetsdomstolen.
38

 Plikten nämns endast enstaka gånger 

i kollektivavtal och lagstiftning. Därför är lojalitetspliktens gränser inte helt tydliga.
39

 Något som 

kan nämnas i sammanhanget är dock att ju högre befattning en arbetstagare har i ett företag, desto 

större krav på lojalitet har arbetstagaren i förhållande till sin arbetsgivare. Bryter en arbetstagare 

mot lojalitetsplikten kan denne drabbas av olika påföljder, till exempel uppsägning eller avsked.
40

 

En arbetstagare kan bli skadeståndsskyldig gentemot arbetsgivaren om denne missbrukar sin 

förtroendeställning och på så vis till exempel orsakar ekonomisk skada för arbetsgivaren.
41

  

Lojalitetsplikt aktualiseras bland annat när det kommer till arbetstagarens upplysningsplikt, att hen 

är skyldig att upplysa arbetsgivaren om brister, störningar eller brott i arbetet ifall dessa medför 

hot eller fara. En taxichaufför som förlorar sin licens måste exempelvis upplysa sin arbetsgivare 

om det. Om en arbetstagare har otillåtna bisysslor kan hen anses vara illojal.  Det kan handla om 

bisysslor som hindrar arbetstagaren från att utföra sitt arbete ordentligt eller en arbetstagares som 

bedriver verksamhet där hen konkurrerar med arbetsgivaren inom samma bransch. Även bisysslor 

som kan skada förtroendet för exempelvis en myndighet kan vara otillåtna. Ifall en bisyssla anses 

vara illojal eller inte, beror på hur omfattande den är och vad arbetstagaren har för arbetsuppgifter. 

Att kritisera sin arbetsgivare i till exempel media är endast tillåtet om arbetstagaren först påtalat 

bristen till arbetsgivaren och sedan hos fackförbundet. Blir det fortfarande inte blir någon åtgärd 

från arbetsgivarens sida får arbetstagaren gå till media.
42

 Lojalitetsplikt vad det gäller 

tystnadsplikt, skydd för företagshemligheter och konkurrensklausuler behandlas nedan. 

                                                 
35

 Holm, A. s. 135-136 
36

 Schmidt, Folke, Löntagarrätt, Rev.uppl.,1994, Juristförl., Stockholm, 1994. s. 258 
37

 Flodgren, B. Juridisk tidskrift 2012/13 nr 1 s. 25 
38

 Fahlbeck, Reinhold, Lagen om skydd för företagshemligheter: en kommentar och rättsöversikter, 2., [rev.] uppl., 

Norstedts juridik, Stockholm, 2004. s. 110  
39

 Holm, A. s. 135-136 
40

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

Uppsala, 2006 s. 244 
41

 10 kap 5§ Brottsbalk (1962:700) 
42

 3 kap 4 § Arbetsmiljölag (1977:1160)  samt Schmidt, F. s. 260, 262, 265-266  
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3. Skydd för hemlig information  

3.1. Tystnadsplikt 
Medborgare i Sverige kan åtnjuta yttrandefrihet och tryckfrihet, vi kan alla uttrycka oss fritt i tal, 

skrift eller bild i förhållande till det allmänna. Dock kan en arbetstagare inte uttrycka sig som den 

vill om förhållanden hos en arbetsgivare i privat sektor. Därför strider det inte mot lagen att reglera 

tystnadsplikt för arbetstagare i anställningsavtalet inom den privata sektorn. Tystnadsplikt för en 

arbetstagare föreligger under själva anställningen. Det ligger i samhället och arbetstagarens 

intresse att en person kan utnyttja och utveckla den kunskap som förvärvats under anställningen.
43

 

För att tystnadsplikt ska föreligga även efter avslutad anställning krävs uttrycklig reglering i 

anställningsavtalet.
44

 Opinionsfriheterna enligt TF och YGL får till stora delar ge vika för den 

avtalsmässiga tystnadsplikten i den privata sektorn.
45

 En arbetsgivare inom den privata sektorn kan 

utan hänsyn till TF eller YGL fritt efterforska och undersöka vem som lämnat uppgifter till 

exempelvis media och därmed brutit sin tystnadsplikt.
46

 Dock finns alltid källskyddet kvar. Det 

innebär att exempelvis journalister inte får meddela vilka deras källor är i en text eller radio om 

källan vill vara anonym. I B 2962-10 dömdes en tidning för brott mot källskyddet, då tidningen i 

en artikel inte bokstavligen skrev ut källan, men det framgick tydligt av artikeln vem källan var. 

Personen som lämnat uppgifter till tidningen ville vara anonym och därför utgjorde artikeln brott 

mot källskyddet enligt domstolen.
47

 

Tystnadsplikt för en arbetstagare kan regleras i till exempel lagstiftning, kollektivavtal eller i 

personliga avtal.
48

 Lagstiftad tystnadsplikt finns gällande exempelvis skyddsombud, de får inte 

röja eller utnyttja information som de i sitt uppdrag mottagit om yrkeshemligheter, 

affärsförhållanden, enskildas personliga förhållanden, uppgifter av betydelse för landets försvar 

eller dylikt.
49

 Sjukvårdspersonal får inte röja eller utnyttja information om enskildas hälsotillstånd 

eller personliga förhållanden.
50

 I kollektivavtal för tjänstemän finns regleringar om att en 

tjänsteman är skyldig att iaktta försiktighet vad det gäller företagets angelägenheter såsom 

prissättning, konstruktioner, undersökningar och dylikt.
51

 Enligt journalistavtalet ska medarbetare 

inom deras avtalsområde iaktta diskretion för sin och andras verksamhet när de utövar sitt yrke.
52

  

                                                 
43

 Proposition (1987/88:155) om skydd för företagshemligheter. s. 19 
44

 Källström, K & Malmberg, J. s. 251 & 254 
45

 Fahlbeck, R. s. 69 
46

 Departementskrift 2001:9 Yttrandefrihet för privatanställda. s. 26 
47

 Högsta Domstolen, B 2962-10 M-L, K-B, Advokat K-B mot Justitiekanslern N-E H  
48

 Källström, K & Malmberg, J. s. 251 
49

 7 kap 13 § AML 
50

 2 kap 8 § 1 st Lag (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område 
51

 3.1 ALMEGA TJÄNSTEFÖRETAGEN, TJÄNSTEMANNAAVTALET med UNIONEN.  
52

 3.2 1 st Journalistavtalet 2013 - 2016  
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En viss tystnadsplikt anses följa av anställningsavtalet som en utfyllande regel.
53

 Grundstenen i 

kontraktsförhållanden är att en part i ett avtal inte uppsåtligen får utföra handlingar för att skada 

den andra parten. Eftersom anställningsavtal kan ses som ett kontraktsförhållande behövs därför 

inte regleringar kring tystnadsplikt uttryckligen skrivas in i avtalet.
54

 God sed på arbetsmarknaden 

skulle kunna fungera som en yttersta gräns för möjligheten att avtala om tystnadsplikt. 

Arbetsgivaren får inte avtala om tystnadsplikt som hindrar arbetstagare från att offentliggöra något 

som kan misstänkas utgöra brott eller allvarligt missförhållande i arbetsgivarens verksamhet. När 

Arbetsdomstolen prövar om brott mot tystnadsplikten föreligger tas hänsyn till arbetstagarens 

ställning och uppdrag, om arbetstagarens handlande kan försvaras och om hen kan stå till svars för 

den skada som drabbat arbetsgivaren.
55

  

Arbetstagare som röjer eller utnyttjar information som hen är skyldig att hålla hemlig enligt lag 

eller avtal kan dömas för brott mot tystnadsplikten.
56

 Möjliga åtgärder för arbetsgivare att vidta 

mot arbetstagare som bryter mot tystnadsplikten kan vara tillsägelse, disciplinåtgärd, omplacering, 

skadestånd, uppsägning eller avsked. Vilka åtgärder som vidtas beroende på vad parterna avtalat 

om i anställningsavtalet.
57

 

Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna
58

 som Sverige ratificerat visar att skyddet för 

yttrandefriheten är stort för arbetstagare som är anställda i offentlig sektor. Europadomstolen
59

 har 

emellertid också framhållit att medlemsstaterna är skyldiga att skydda yttrandefriheten från vissa 

angrepp av privata rättssubjekt såsom tystnadklausuler i anställningsavtal.
60

  

3.2. Begreppet företagshemlighet 
I 1 § FHL definieras vad som utgör en företagshemlighet. Företagshemlighet skulle även kunna 

beskrivas som affärs- närings- eller yrkeshemlighet. FHL är inte tillämpbar enbart på företag, utan 

på all näringsverksamhet.
61

 Med näringsidkare menas en fysisk eller juridisk person som 

yrkesmässigt bedriver ekonomisk verksamhet.
62

 Brottslig aktivitet som förekommer i 

näringsidkarens verksamhet utgör inte företagshemlighet.
63

 

                                                 
53

 Schmidt, F. s. 261 
54

 DS 2001:9 s. 30 
55

 Källström, K & Malmberg, J. s. 253-254 & 2 § FHL 
56

 20 kap 3§ BrB 
57

 DS 2001:9 s. 26-27 
58

 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.  
59

 Europakonventionens domstol 
60

 Artikel 10 EKMR genom Mål nr 39293/98 dom 2000-02-29 Fuentes Bobo mot Spanien 
61

 Fahlbeck, R. s. 224 
62

 Prop. 1987/88:155 s. 34 
63

 DS 2002:56 Hållfast arbetsrätt s. 310 & 2 § FHL  
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En företagshemlighet kan vara alla typer av uppgifter som har med arbetet att göra, okomplicerade 

och enkla eller unika och komplexa. Hemligheten kan vara materiell i form av exempelvis en 

ritning eller minneskunskaper hos arbetstagarna i organisationen.
64

 Något krav på att en uppgift till 

exempel ska uppfylla patenträttsliga regler finns ej.
65

 Informationen ska vara av teknisk, 

kommersiell eller administrativ art för att räknas som hemlighet. Fakta som rör näringsidkarens 

affärs- eller driftförhållanden kan benämnas företagshemlighet. Information som är allmänt 

förekommande på arbetsmarknaden omfattas inte. Om informationen är knuten till en person och 

inte kan överföras till någon annan genom instruktioner eller anvisningar ingår den inte i 

näringsidkarens verksamhet.
66

 FHL anses även vara tillämpbar på företagshemligheter som 

arbetstagaren själv har producerat inom ramen för sin anställning.
67

 Hemligheten ska ha ett värde i 

näringsidkarens ägo.
68

 Om röjandet eller utnyttjandet av informationen skulle påverka 

näringsidkarens konkurrensförmåga negativt handlar det om en företagshemlighet.
69

 Bakgrunden 

till FHL var intresset av att konkurrensen inom näringslivet skulle vara effektiv, sund och på lika 

villkor.
70

  

Rättspraxis ger oss vidare vägledning om vad företagshemligheter innebär: 

I AD 1998 nr 80 ansåg domstolen att ett personalregister hos ett personaluthyrningsföretag 

utgjorde en företagshemlighet. Tre arbetstagare från personaluthyrningsföretaget startade ett 

konkurrerande företag i samma bransch. Med sig tog arbetstagarna ett personalregister över 

medarbetarna hos deras förra arbetsgivare. Domstolen ansåg inte att personalregister alltid 

utgjorde en företagshemlighet.  Det aktuella registret innehöll uppgifter om bland annat 

medarbetarnas särskilda kvalifikationer, vilket gjorde att informationen ansågs ha ett kommersiellt 

värde. Det fastslogs att personaluthyrningsföretaget som ägde personalregistret hade blivit skadat 

av de före detta arbetstagarnas handlande samt att arbetstagarna handlat i uppsåt.
71

 

AD 2006 nr 49 berörde också en tvist mellan ett personaluthyrningsföretag - Lernia Bemanning 

och en före detta arbetstagare. Arbetstagaren sade upp sig från Lernia och startade ett 

konkurrerande företag i personaluthyrningsbranschen. Lernia påstod att deras före detta 

arbetstagare utnyttjat och röjt deras företagshemligheter i form av information om prissättning, 

                                                 
64

 Prop. 1987/88:155 s. 34 
65

 SOU 2008:63 s. 66 
66

 Prop 1987/88:155 s. 35 
67

 SOU 2008:63 s. 69 
68

 SOU 2008:63 s. 70 & Prop. 1987/88:155 s. 36 
69

 Prop. 1987/88:155 s. 13 
70

 Fahlbeck, R. s. 225 
71

 AD 1998 nr 80 First Famberg Invest Aktiebolag (tidigare First Reserve FIR Aktiebolag) mot Modano Aktiebolag 

(tidigare Rekryteringsaktiebolaget Vitalitet Partner), Per S i Stockholm, Matts H i Lidingö och Peter L i Stockholm. 
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avtalsvillkor, kundregister och Lernias planerade affärer. Domstolen fastslog att arbetstagaren utan 

tvekan uppsåtligen utnyttjat Lernias företagshemligheter.
72

  

3.3. Brott mot FHL 
En individ som utnyttjat eller röjt en företagshemlighet i god tro kan inte straffas för brott mot 

FHL. Inte heller om informationen som personen röjer behandlar brottslig aktivitet hos 

näringsidkaren.
73

 En arbetstagare kan inte bli uppsagd på grund av att denne har påtalat brott mot 

lagen eller anlitat en behörig myndighet för att utreda en situation hos arbetsgivaren.
74

 När det 

gäller företagshemligheter ställs större krav på lojalitet för arbetstagaren än när det kommer till 

tystnadsplikt, eftersom utnyttjande eller röjande av företagshemligheter kan orsaka större skada för 

arbetsgivaren.
75

   

En individ som med uppsåt olovligen använder sig av en företagshemlighet kan dömas för 

företagsspionage. Om en person använder en företagshemlighet från någon annan som olovligen 

införskaffat den kan personen bli straffad för olovlig befattning med företagshemlighet.
76

 

Olovlighet betyder att en individ bryter mot en uttrycklig eller tyst skyddsåtgärd som är till för att 

hemlighålla uppgifter.
77

 Även förberedelse eller försök till företagsspionage gör att en individ kan 

dömas till ansvar enligt 23 kap BrB.
78

 Dessa två brott mot FHL kan ge böter eller fängelse upp till 

två år. Är brottet grovt kan det ge fängelse mellan 4-6 år. Även skadestånd kan utgå för brott enligt 

dessa kriterier.
79

  

Endast vid synnerliga skäl kan FHL användas efter det att anställningen är avslutad.
80

 Det krävs 

dock att arbetstagaren på ett stötande sätt har missbrukat sitt förtroende som följer av 

anställningsavtalet.
81

 Avtal om längre gående sekretess eller skydd för hemligheter än 1-2 §§ FHL 

är inte rättsligt bindande.
82

  

 

Forsknings- och utvecklingsintensiva organisationer samt kemisk industri, teknisk 

uppdragsverksamhet och maskintillverkning brukar nämnas som särskilt utsatta för röjande eller 

                                                 
72

 AD 2006 nr 49 M.G. i Västervik mot Lernia Bemanning Aktiebolag i Stockholm 
73

 2 § FHL 
74

 Artikel 5c. ILOs konvention nr 158, Termination of Employment Convention 
75

 Nicander, Hans. Lojalitetsplikt före, under och efter avtalsförhållandet. Juridisk Tidskrift 1/1995-96 s. 36 
76

 3-4 §§ 1 st FHL 
77

 Prop. 1987/88:155 s. 15 
78

 Fahlbeck, R. s. 272 
79

 3-4 §§ 1 st FHL 
80

 7 § 2 st FHL 
81

 Prop. 1987/88:155 s. 46 
82

 Fahlbeck, R. s. 227-228 & 313 
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utnyttjande av företagshemligheter av arbetstagare.
83

 Företag inom IT-branschen kan ligga i 

riskzonen eftersom mycket utav deras tillgångar består av mjukvaror som är lätta att överföra. 

Även branscher där arbetstagarna får ta del av kundlistor och affärsplaner till exempel inom 

försäljnings- och konsultföretag drabbas ofta av otillåtna angrepp.
84

  

3.4. Konkurrensklausuler 
Huvudregeln för lojalitetsplikt är att när anställningen avslutas upphör i princip hela 

lojalitetsplikten för arbetstagaren. Artikel 45 i FEUF förbjuder i princip alla regler som utgör ett 

hinder för fri rörlighet för arbetstagare. Hinder för fri rörlighet kan endast vara godtagbara om de 

har ett legitimt syfte och tillämpningen av hindret får inte gå utöver vad som är nödvändigt för att 

uppnå syftet.  

 

Företag som har utvecklat eller förvärvat kvalificerad kunskap kan vara intresserade av att 

kunskapen behålls på arbetsplatsen, att anställda inte sprider kunskap som är värd att skydda. För 

de företag där bestämmelserna om lojalitet och diskretion inte är tillräckliga kan skyddet för 

kunskapen behöva utsträckas.
85

 Det kan även röra sig om en arbetsgivare som har investerat 

mycket pengar i utbildning för en arbetstagare och på så vis vill binda upp arbetstagaren för att få 

avkastning på sin investering.
86

 Om en allmän lojalitetsplikt inte kan anses räcka som skydd, får 

företag ingå konkurrensklausuler med arbetstagaren för att skydda hemlig information. Utsträckt 

skydd för information vägs mot arbetstagarens intresse av att tillgodogöra sig sin utbildning och 

kunskap hos andra arbetsgivare inom samma område.
87

 

 

38 § AvtL gör konkurrensklausuler giltiga, begränsningar kräver särskilt stöd i rättsordningen.
88

 

Sverige har till största del valt att reglera konkurrensklausuler genom centrala kollektivavtal. 

Överenskommelsen från 1969 mellan nuvarande Svenskt Näringsliv, Ledarna och Unionen 

begränsar kollektivanslutna arbetsgivares möjlighet att använda konkurrensklausuler. Avtalet 

gäller för tjänstemän, för arbetare finns ingen motsvarande övergripande reglering.
89

 I 

propositionen till AvtL beskrivs att arbetare, arbetsförmän eller anställda i liknande underordnad 

ställning inte skulle vara bundna av konkurrensklausuler. Om arbetsgivaren fruktade att 

                                                 
83

 Adlercreutz, Axel & Flodgren, Boel, Om konkurrensklausuler i anställningsavtal och vid företagsöverlåtelse, 

Institutionen för handelsrätt, Univ., Lund, 1992 s. 21 
84
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85
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företagshemligheter skulle spridas kunde skydd tillgodoses genom lagstiftning mot illojal 

konkurrens.
90

 Endast arbetsgivare som är beroende av självständig produkt- eller metodutveckling 

och på så vis skaffar sig tillverkningshemligheter får träffa konkurrensklausuler. Det krävs att 

hemligheten är företagsspecifik och att röjandet av den skulle kunna medföra negativ påverkan av 

konkurrensen.
91

 

 

Konkurrensklausuler kan förbjuda att en arbetstagare från att ta anställning hos ett konkurrerande 

företag i arbetsgivarens bransch eller att arbetstagaren startar egen konkurrerande verksamhet. En 

arbetstagares rätt att ge råd eller ingå som delägare i en konkurrerande verksamhet kan begränsas 

med hjälp av klausuler. Arbetstagaren har rätt till ersättning i form av mellanskillnaden i 

inkomsten mellan gamla och nya arbetet eller annan typ av ersättning under bindningstiden.
92

 

Bindningstiden för en klausul bör ej vara med än 24 månader, det motsvarar den beräknade 

livslängden för arbetsgivarens know-how.
93

 Med know-how menas skicklighet, kunnande och 

erfarenhet i allmänhet samt kunskaper av ekonomisk-kommersiell art.
94

 Begränsningar för 

konkurrens kan även regleras för ett visst geografiskt område. På så vis skyddas till exempel en 

kundkrets hos arbetsgivaren.
95

  

 

Oftast har konkurrensklausulerna sanktioner i form av vitesbestämmelser. Vitet består av ett 

skadestånd som ska täcka den ekonomiska skada som kan uppkomma för den före detta 

arbetsgivaren.
96

 Skadeståndet är normerat, det innebär att skadestånd alltid utgår vid brott även om 

ingen skada kan påvisas. Sex genomsnittliga månadsinkomster bör vara ett rimligt skadestånd för 

en arbetstagare som utövar konkurrerande verksamhet när denne är bunden av konkurrensklausul 

hos sin före detta arbetsgivare.
97

  

 

38 § AvtL begränsar möjligheten att träffa konkurrensklausuler för längre tid än vad som anses 

vara skäligt. Det är inte fastställt vad som är skälig tid. En förbudstid på fem år ansågs inte vara 

skäligt enligt Arbetsdomstolen eftersom arbetstagaren inte skulle få någon ekonomisk ersättning 

under tiden samt att vitesbeloppet var för högt. Inte heller ett konkurrensförbud på tre år ansågs 

skäligt för en advokat med hänsyn till dennes lön, anställningsvillkor eller förmåner. I en annan 

dom fastställde Arbetsdomstolen att en konkurrensklausul på tre år ansågs skälig eftersom bolaget 
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(inom revisonsverksamhet) hade ett berättigat intresse av att behålla sina kunder.
98

 Skulle en 

konkurrensklausul anses vara oskälig kan dess villkor jämkas enligt 36 § AvtL. Exempelvis 

godkändes en konkurrensklausul på två år av Arbetsdomstolen, men vitesbeloppet jämkades.
99

  

 

38 § AvtL gäller även på avtal mellan näringsidkare, till exempel vid överlåtelse av 

företagsverksamhet.
100

 I affärsavtal finns större utrymme att reglera konkurrensfrågor, till exempel 

vad som gäller om en konsult från ett konsultföretag tar anställning hos kundföretaget. Dock gäller 

även här att avtalet inte får vara oskäligt enligt 38 § AvtL. Bedömningen om skälighet i affärsavtal 

blir inte lika restriktiv som i ett anställningsavtal, där överenskommelsen från 1969 tillämpas.
101

  

 

Överenskommelsen från 1969 kom aldrig att gälla för dåvarande HTF, som idag tillhör Unionen. 

Det betyder att det finns kollektivavtal inom Unionen där överenskommelsen inte gäller. 

Bemanningsföretagen var avtalsslutande med gamla HTF och därför gäller inte överenskommelsen 

från 1969 för Bemanningsföretagens medlemmar.
102

 Praxis har dock visat att överenskommelsen 

från 1969 tillämpas även på parter som inte är bundna av kollektivavtal. Överenskommelsen tjänar 

som förebild i domstolens skälighetsbedömning enligt 38 § AvtL oberoende av om en arbetsgivare 

är bunden av kollektivavtal eller ej.
103

 Överenskommelsen tjänar som allmän rättsgrundsats. 

Möjligheten att använda konkurrensklausuler av exempelvis marknadsskäl är större för 

arbetsgivare som inte är bundna av avtalet.
 
De får alltså träffa klausuler som inte behandlar 

tekniska tillverkningshemligheter.
104

 Ett uthyrningsföretag får inte genom avtal eller villkor hindra 

en arbetstagare att ta anställning hos ett kundföretag som hen har utfört arbete för.
105
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4. Skadestånd  

4.1. Skadestånd vid brott mot 6-7 §§ FHL 
Om en arbetstagare genom uppsåt eller av oaktsamhet röjer en hemlighet som hen har fått ta del av 

i sin anställning hos en arbetsgivare ska hen ersätta den skada som uppkommit för 

arbetsgivaren.
106

 Det krävs att utnyttjandet är av kommersiellt syfte. Med röjande menar FHL att 

individen avslöjar hemligheten för någon annan. Skadestånd enligt FHL utges för ekonomisk 

skada som uppstått, men även allmänt skadestånd kan utgå. Allmänt skadestånd är ersättning för 

andra intressen än rent ekonomiska som en näringsidkare har till att en hemlighet inte avslöjas.
107

 

Skadestånd kan åläggas en person som genom en affärsförbindelse får ta del av en 

företagshemlighet och sedan genom uppsåt eller av oaktsamhet röjer eller utnyttjar denna.
108

 Med 

affärsförbindelse menas kommersiella kontakter eller förhandlingar mellan näringsidkare. 

Huvudregeln för att skadestånd ska utgå är frågan om ett förtroendeförhållande förelegat i 

affärsförbindelsen.
109

 Ingick röjandet/utnyttjandet av hemligheten i affärsförbindelsen eller skadar 

ett sådant förfarande förtroendet mellan parterna?
110

 Förbindelsen kan vara av vilket slag som 

helst, mellan två företag eller mellan en enskild näringsidkare och en utomstående konsult till 

exempel. Oftast finns det möjlighet för parterna att avtala om sekretess och tystnadsplikt, speciellt 

i de fall då hemligheten är särskilt intressant, av större omfattning eller om affärsförbindelsen är 

dåligt utvecklad.
111

 

Ekonomiskt och allmänt skadestånd kan alltså utgå vid brott mot FHL. Skadeståndet i AD 1998 nr 

80 för arbetstagarna som utnyttjat ett personalregister blev i dagens penningvärde ca 1,8 miljoner 

kronor. För skadorna som utnyttjandet av företagshemligheterna orsakat i AD 2006 nr 49 fick 

arbetstagaren betala 400 000 kronor. I AD 2013 nr 24 utgavs ett skadestånd på 300 000 kronor för 

utnyttjande av ett kundregister som ansågs vara en företagshemlighet. I AD 2010 nr 27 åläggs en 

arbetstagare skadestånd efter att han utnyttjat kundregister och avtal han erhållit hos sin före detta 

arbetsgivare. Skadeståndet uppgick till 593 398 kronor.  

Rättspraxis visar att skadestånden är relativt höga vid utnyttjande eller röjande av 

företagshemligheter. Det kan vara svårt för en näringsidkare att påvisa storleken av den skada som 

uppkommer vid angrepp på företaghemligheter. Domstolen kan göra en skälighetsbedömning 
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enligt 35 kap 5 § RB men den bedömningen täcker oftast inte den verkliga skadan. Därför 

skapades 9 § FHL om allmänt skadestånd för att skadeståndet ska bli en effektiv sanktion.  

4.2. Principalansvar enligt skadeståndslagen 
Enligt SkadestL 3 kap 1 § ska arbetsgivaren ersätta person- eller sakskada som arbetstagaren vållar 

genom fel eller försummelse i sitt arbete. Arbetsgivaren ska även ersätta förmögenhetsskada som 

vållas genom brott samt kränkningsersättning om arbetstagaren kränker någon annan genom fel 

eller försummelse i tjänsten.
112

 Om en arbetstagare till exempel begår bedrägeri mot en 

utomstående person ska alltså arbetsgivaren betala ersättning till denne om skadan har nära 

samband med arbetet. Med arbetstagare kan även likställas den som för någon annans räkning 

utför arbete under förhållanden som liknar ett anställningsförhållande.
113

 Skadeståndsansvar utgår 

när skadevållaren är arbetstagare i någons tjänst, ifall det är en varaktig eller tillfällig anställning 

spelar ingen roll. När en arbetstagare vållar skada utanför arbetsgivarens lokaler krävs ett närmare 

samband mellan handlingen och arbetsuppgifterna för att principalansvar ska kunna tillämpas.
114

 

Skadeståndsansvar vid brott mot 6 § FHL kan drabba en arbetsgivarpart i affärsförbindelsen, även 

om det är en anställd hos denne som har missbrukat ett förtroende. I kontraktsförhållanden gäller 

ett relativt oinskränkt principalansvar. Arbetstagare som har en nära anknytning till en 

näringsidkare, till exempel inhyrda arbetstagare, kommer i de flesta fall omfattas av 

affärsförbindelser i 6 § FHL. I vissa fall kan omständigheterna göra att den som missbrukat 

förtroendet anses vara arbetstagare hos näringsidkaren trots att personen är inhyrd. Dock saknar 

den gränsen ofta praktisk betydelse vid tillämpning av FHL och SkadestL. Personer som är 

uthyrda till en näringsidkare omfattas inte av 7 § FHL om de skulle röja eller utnyttja en 

företagshemlighet eftersom de inte är anställda av näringsidkaren.
115

 En viss försiktighet bör intas 

när det gäller principalansvar för arbetstagares uppsåtliga vållande av skada. Principalansvar för 

sådana skador skulle många gånger verka orimligt. Råder det ett avtalsförhållande mellan 

principalen och den skadelidne är dock principalansvaret strängare.
116

 Därför svarar 

uthyrningsföretaget för handlingar som arbetstagaren begår mot kundföretaget. Den inhyrde 

arbetstagaren blir inte personligt ansvarig gentemot kundföretaget. Hade arbetstagaren handlat på 

liknande sätt mot uthyrningsföretaget hade hen blivit personligt skadeståndsskyldig.
117

 Skillnader i 
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ansvar har ingen betydelse för beräkning av skadestånd, oavsett vem som är skyldig. Jämkning 

enligt 9 § 2 st FHL är avsedd för arbetstagare som åläggs skadeståndsskyldighet.  

Uthyrningsföretaget har i vissa fall regressrätt gentemot arbetstagaren. Uthyrningsföretaget kan 

kräva arbetstagaren på det belopp som företaget blev skyldigt kunden. Regressrätten begränsas av 

att arbetstagarens skadeståndsskyldighet föreligger endast vid synnerliga skäl. Det krävs att 

arbetstagaren vållar skada genom fel eller försummelse i tjänsten och hänsyn tas till handlingens 

beskaffenhet, arbetstagarens ställning, arbetsgivarens intressen och övriga omständigheter. Ett 

exempel kan vara en arbetstagare som begår ett grovt brott eller upprepade gånger handlar 

vårdslöst.
118

 Arbetsgivaren har möjlighet att skaffa en ansvarsförsäkring för att skydda sig om 

skadestånd skulle utgå. Kund- och uthyrningsföretag kan även komma överens om annan 

reglering.
119

  

Principalansvar utgår vid röjande eller utnyttjande av företagshemligheter som arbetstagaren fått ta 

del av lovligen. Inhyrd arbetstagare kan personligen straffas för företagsspionage eller olovlig 

befattning med företagshemlighet.
120

 

Frågan om vem som är att anse som arbetsgivare är dock enligt propositionen till SkadestL 

tvetydlig. Det kan råda en viss tvekan om vem arbetstagaren arbetade för när skadan vållades. 

Propositionen talar om utlåning av arbetstagare, där arbetstagaren anses anställd i företaget som 

lånar ut arbetskraft, men samtidigt rent praktiskt arbetar i det inlånande företag. Utåt sett framstår 

den inlånade arbetstagaren som jämställd med företagets egna arbetstagare. Ifall omständigheterna 

beskrivs på det sättet bör det inlånande företaget anses som arbetstagarens principal och stå för 

skador som arbetstagaren vållar i tjänsten hos det inlånande företaget. Ansvaret beror närmast på 

vilka av de två företagen som utövar kontroll och svarar för arbetsledning i förhållande till de 

aktuella arbetsuppgifterna. Har skadan uppkommit för det inlånande företagets räkning bör det 

företaget bära principalansvar. Bedrivs verksamheten i nära samverkan mellan de två företagen bör 

de solidariskt ansvara för den skada som uppstår.
121

 I AD 2006 nr 24 yrkade käranden på att två 

inhyrda arbetstagare skulle anses vara arbetstagare hos kunden. Arbetsdomstolen betonade dock 

synen på att uthyrningsföretaget ska betraktas som arbetsgivare och principal. Kundföretaget 

kunde inte åläggas ansvar för övertidsersättning eller lön eftersom det inte förelåg ett 

anställningsavtal mellan kunden och den inhyrda arbetstagaren.
122
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5. Uthyrningsföretag 

5.1. Bakgrund personaluthyrning  

Uthyrningsföretag, i den form som finns i Sverige idag, är en drygt tjugo år gammal företeelse. 

Personaluthyrning blev möjligt när lagen om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft 

trädde i kraft 1991.
123

 Med personaluthyrning menas uthyrningsföretag som mot ersättning ställer 

sina arbetstagare till kundföretags förfogande för arbete i kundens verksamhet.
124

  

 

Mellan 1992 och 2002 ökade sysselsättningen i uthyrningsbranschen med 500 % i bland annat 

Sverige, Danmark, Spanien och Italien. Under 1990-talet var branschen det snabbast växande 

alternativet till icke-traditionellt arbete. Idag sysselsätts ca 1,5 % av Sveriges arbetskraft genom 

uthyrningsföretag. Det bör nämnas i sammanhanget att ökningen utgår från mycket låga siffror.
125

 

 

En anledning till ökningen var en växande trend under 1990-talet, där många företag gick från att 

bedriva stor del av verksamheten i egen regi till att upphandla tjänster som inte ansågs tillhöra 

kärnverksamheten. Företagen ökade även antalet tidsbegränsade anställningar jämfört med den 

traditionella tillsvidare anställningen. Ökad konkurrens och en snabbare förändringstakt skapade 

krav på större flexibilitet och ett ökat behov av att variera sin arbetskraft. Att under vissa tillfällen 

kunna ta in specialkompetens eller extra arbetskraft var ett alternativ som gjorde det lättare för 

företagen att anpassa sig de nya trenderna på arbetsmarknaden.
126

 

5.2. Anställda i uthyrningsbranschen  
Uthyrningsföretag sysselsätter generellt sett större andel yngre och utlandsfödda arbetstagare 

jämfört med den totala nationella arbetsmarknaden. 1999 var 13,4 % av uthyrningsbranschens 

sysselsatta utlandsfödda, vilket kan jämföras med 9,7 % av hela arbetsmarknadens sysselsatta. 

Även personer, vars föräldrar är födda utanför Sverige, är överrepresenterade i 

uthyrningsbranschen. 4,5 % av de sysselsatta i uthyrningsbranschen har utlandsfödda föräldrar 

jämfört med 3,0 % av de sysselsatta på arbetsmarknaden generellt. Arbetstagare födda i Asien, 

Afrika eller Sydamerika är till större andel sysselsatta i uthyrningsbranschen i förhållande till 

antalet sysselsatta i landet.
127

 Från 1998-2005 har andelen invandrare i uthyrningsbranschen ökat 

med 3 %. Det gör att andelen utlandsfödda i uthyrningsbranschen är dubbelt så stor jämfört med 

den traditionella arbetsmarknaden. Det har skett ökning av invandrare från icke- västliga länder 
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(länder utanför Norden, Västeuropa, USA & Kanada). Andelen invandrare från icke-västliga 

länder har även ökat mer inom uthyrningsbranschen än på arbetsmarknaden generellt.
128

  

 

Det är svårt att säga varför utlandsfödda arbetstagare är överrepresenterade i uthyrningsbranschen, 

en möjlig anledning tros vara att invandrare tvingas in i branschen.
129

 Utlandsfödda arbetstagare, 

speciellt utanför Europa har en mer osäker situation på den svenska arbetsmarknaden än vad 

infödda svenskar har. De har även i större utsträckning tidsbegränsade anställningar.
130

 

Arbetslösheten är stor bland nyanlända invandrare, etableringen på den svenska arbetsmarknaden 

är relativt lång.
131

 Det går inte att dra slutsatsen att invandrare skulle efterfråga den flexibla 

uthyrningsbranschen mer än personer som är eller vars föräldrar är födda i Sverige. Det skulle 

kunna vara så att vissa utlandsfödda arbetstagare i uthyrningsbranschen föredrar en traditionell 

anställning, men de har svårare att få en sådan och därför väljer de att arbeta i 

uthyrningsbranschen. Det kan även vara ett sätt att skaffa sig erfarenhet och kontakter för att öka 

chanserna till en anställning av traditionell art.
132

 Arbetsgivare kan vid rekrytering uppleva att de 

har svårare att avgöra invandrares kapacitet än en person med svenskfödda föräldrar, vilket leder 

till statisk diskriminering. Hyr kunden in en arbetstagare tar uthyrningsföretaget risken för 

felbedömningen. På så vis kan en invandrare istället få visa sina färdigheter och produktivitet 

genom att vara uthyrd till kunden. Utlandsfödda svenskar kanske är medvetna om det här och ser 

uthyrningsföretag som en väg in på den svenska arbetsmarknaden.
133

  

 

Drygt en tredjedel av uthyrningsföretagens anställda finns inom den tekniska branschen. (Se bilaga 

2) Den dominerande gruppen är inhyrda arbetare i form av bland annat lager- och 

produktionspersonal. Hos de stora industriföretagen i Sverige är andelen inhyrda ca 10 % idag.
134

 

Ca 4,6 % av arbetstagarna i teknikföretagen är inhyrda medarbetare. 90 % av de inhyrda 

arbetstagarna i teknikföretag finns i kärnverksamheten.
135

 Uthyrningsanställda invandrare finns till 

största del inom industri och tillverkning jämfört med uthyrningsanställda som har svenskfödda 

föräldrar. De sistnämna sysselsätts inom uthyrningsbranschen i högre utsträckning som 

kontorspersonal, administrations-, ekonomi- och redovisningsassistenter.
136
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5.3. Affärsförbindelsen mellan uthyrnings- och kundföretag  
Annika Berg beskriver i sin studie att uthyrnings- och kundföretag ingår ett affärsmässigt avtal, 

uthyraren delegerar arbetsledningsrätten till kundföretaget. Uthyrningsföretaget ingår 

anställningsavtal med arbetstagaren som skall hyras ut. Det är på anställningsavtalet som den 

allmänna arbetsrätten kan appliceras.
137

 

Avtalsrätten blir tillämpbar i förhållandet mellan kund- och uthyrningsföretag. Lagen om 

uthyrning av arbetstagare
138

 reglerar inte avtalsförhållandet mellan dessa parter mer än att 

uthyraren mot ersättning ställer arbetskraft till kundens förfogande.
139

 Kund- och 

uthyrningsföretag har ett affärsmässigt, rättsligt förhållande. Kunden ska ge information om 

arbetsuppgifterna, arbetets längd och vilka krav som ställs på arbetstagaren denne önskar att hyra. 

Uthyrningsföretaget svarar sedan för att välja ut arbetstagare som matchar kundens krav. 

Affärsförbindelsen bekräftas i en uppdragsbekräftelse som uthyrningsföretaget lämnar till kund där 

uppdraget preciseras. Uppdragsbekräftelsen innehåller bland annat information om uppdragets art, 

pris, omfattning, krav och längd. Förändras uppdraget i några villkor ska en ny 

uppdragsbekräftelse skickas. Kund- och uthyrningsföretag förbinder sig att hålla uppgifter i avtalet 

om till exempel priser och urvalsprocess hemligt.
140

 

I EU-direktivet om arbetsvillkor för arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag betonas att 

affärsmässiga avtal mellan kund och uthyrare inte täcks av direktivet. Avtalet får dock inte strida 

mot direktivet.
141

  

Kundföretaget har en arbetsledande roll för den inhyrda personalen.
142

 Arbetsledningsrätten 

innebär rätten att bestämma över bland annat arbetsmetoder och produktionssätt, arbetstidens 

förläggning och vissa anställningsförmåner. De faktiska gränserna avgörs i kontraktet eller 

uppdragsavtalet mellan kund- och uthyrningsföretag. Ansvaret för fel och skada som inhyrd 

person kan orsaka kundföretaget eller tredje man ligger på kundföretaget, dock endast om felet 

eller skadan ligger inom ramen för den inhyrdes arbetsutförande hos kunden.
143

 

Trots att arbetsledningsrätten ligger hos kundföretaget och det vanligtvis ses som ett starkt 

kriterium för att anställningsförhållande föreligger bygger exempelvis arbetsmiljölagen
144

 på att 
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uthyrningsföretaget fungerar som arbetsgivare.
145

 Kundföretaget kan inte bestämma om, när eller 

till vem som arbetskraften ska hyras ut.
146

 Med uthyrarens arbetsgivarroll följer en serie av 

skyldigheter och rättigheter, någon motsvarighet för kundföretagets beställarroll finns inte i 

förhållandet till inhyrd arbetskraft. Därför behöver kundföretaget i många avseenden inte iaktta 

några arbetsrättsliga skyldigheter gentemot inhyrd arbetskraft. Kundföretaget kan till exempel 

sluta hyra eller byta ut en inhyrd en person när behov inte längre finns utan att några arbetsrättsliga 

konsekvenser inträffar.
147

 Uthyrningsföretaget ansvarar för att den uthyrde arbetstagaren är bunden 

av tystnadsplikt vad det gäller förhållanden hos kunden.
148
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6. Ökat skydd för företagshemligheter och uthyrningsföretag  
Under samma tidsperiod som denna uppsats skrivs, behandlas ändringar i FHL av regeringen och 

lagrådet. Ändringarna är en följd av en nationell utredning om skydd för företagshemligheter samt 

EU-kommissions förslag till direktiv om ett starkare skydd för företagshemligheter. Regeringen 

föreslår att ändringarna skall träda i kraft juli 2014. Några av förslagen berör speciellt konsult- och 

uthyrningsföretag.  

 

Kommissionen vill förbättra villkoren för innovativ affärsverksamhet. Gynnsamma villkor för 

innovation och forskning uppmuntrar till fler investeringar i EU. Utvecklingen och hanteringen av 

information har fått en större betydelse för företag. I takt med bland annat en ökad globalisering 

och utkontraktering ökar stöld, spionage och andra angrepp på företagshemligheter. Enligt 

undersökningen som ligger till grund för kommissionens förslag rankade 75 % av de intervjuade 

företagen i unionen att företagshemligheter är viktiga för ett företags tillväxt och 

konkurrenskraft.
149

 

 

Kommissionen föreslår ett direktiv som behandlar olagligt anskaffande, röjande och utnyttjande av 

företagshemligheter. Företagshemlighet definieras som konfidentiell information som har ett 

kommersiellt värde. Medlemsstaterna ska se till att en näringsidkare som äger en 

företagshemlighet har rätt att ansöka om förfaranden och rättsmedel för att förhindra eller få 

ersättning för företagshemligheter som olagligen anskaffas, utnyttjas eller röjs. Skadestånd ska 

utgå från den person som bryter mot direktivet till den drabbade näringsidkaren.
150

  

 

Angrepp på företagshemligheter är enligt Regeringen ett hot mot den sunda konkurrensen i 

näringslivet. Regeringen menar att ett utökat straffansvar bör omfatta den som anses delta i 

näringsidkarens rörelse. I första hand gäller ansvaret näringsidkarens egna anställda, men det bör 

innefatta andra som har en motsvarande insyn i verksamheten. Det kan röra sig om till exempel 

inhyrda arbetstagare som utför arbete hos näringsidkaren, personer som deltar i 

arbetsmarknadspolitiska program eller som praktiserar på en arbetsplats. Näringsidkaren är 

beroende av att dessa, lika väl som sina egna anställda inte avslöjar företagshemligheter som de 

anförtros. En av förutsättningarna för att en individ ska omfattas av det utökade straffansvaret bör 

vara att personen deltar i näringsidkarens verksamhet under villkor som liknar dem i ett 

anställningsförhållande. Till exempel att förhållandet har en viss varaktighet, att personen som 

utför arbete är underordnad näringsidkarens arbetsledning och att personen fortlöpande ställer sin 
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arbetskraft till förfogande hos näringsidkaren. Remissen föreslår även att straffbestämmelsen ska 

innefatta ett skadeståndansvar.
151

 Förslag till lydelse på den nya straffbestämmelsen är:  

”I lagen om skydd för företagshemligheter införs en ny bestämmelse om straff för olovligt 

utnyttjande eller röjande av företagshemlighet för den som haft lovlig tillgång till hemligheten 

genom sitt deltagande i näringsidkarens rörelse till följd av anställning eller uppdrag eller på 

annan liknande grund”
152

 

Remissinstanserna LO, TCO, SACO, Jusek och SJF ifrågasätter det stärkta skyddet och betonar att 

regeringen bör inta stor försiktighet vad det gäller ändringar i FHL. Organisationerna menar att 

konsekvenser för arbetstagarna såsom inlåsningseffekter på arbetsmarknaden inte har tagits i 

tillräckligt beaktande vid utformandet av den nya straffbestämmelsen. Arbetsdomstolen och 

Stockholms Handelskammare anser att förslaget till den nya paragrafen är oklart vad det gäller 

vem som avses delta i näringsidkarens verksamhet.
153

  

 

Lagrådet ifrågasätter om regeringen har tillräckliga skäl för den stärkta kriminalisering som 

ändringen innebär. Regeringen bör överväga om ytterligare reglering är nödvändig. Skäl till 

lagändringen, att företag ska kunna konkurrera på lika villkor är av samhällsintresse, vilket 

lagrådet också framhäver. I Tyskland och i nordiska länder är lagstiftningen starkare och mer lik 

den som Sverige vill uppnå med ändringen.
 
 Därför är kanske ändå lagändringen rimlig även i 

Sverige enligt Lagrådet.
154
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7. Analys 

7.1. Inhyrda arbetstagares lojalitetsplikt gentemot kundföretaget  
Det har skett en ökning av tidsbegränsade och andra icke-traditionella anställningsformer i Sverige 

och hela Europa.
155

 Personalomsättningen i företag ökar och förhållandena på arbetsmarknaden 

blir rörligare. Företags möjligheter att hyra in arbetskraft har blivit ett alternativ för att anpassa sig 

till de nya trenderna och krav på flexibilitet som finns på arbetsmarknaden idag.
156

 I 

uthyrningsbranschen blir det förutom det vanliga anställningsavtalet mellan arbetstagare och 

arbetsgivare aktuellt med en tredje part som påverkar förhållandet, kunden. Mellan uthyraren och 

kunden finns ett affärsavtal eller uthyrningsavtal, där arbetsgivaren hyr ut arbetskraft till 

kundföretaget i utbyte mot ersättning.
157

 I anställningsavtalet mellan uthyraren och den uthyrde 

arbetstagaren föreligger en lojalitetsplikt. Eftersom den inhyrde arbetstagarens arbetsprestation 

utförs hos kunden aktualiseras dock frågan om det föreligger lojalitetsplikt för den inhyrde 

arbetstagaren gentemot kundföretaget. Inhyrda arbetstagare finns till största del inom industriell, 

administrativ och ekonomisk verksamhet. 90 % av inhyrd arbetskraft inom teknikföretag finns i 

kärnverksamheten. Inhyrda får därför tillgång till skyddsvärd information.
158

 Om en arbetstagare 

olovligen röjer eller utnyttjar en företagshemlighet kan denne bli dömd för företagsspionage 

oavsett om handlar om en arbetstagare som är anställd hos kunden eller som är inhyrd.
159

 När en 

inhyrd arbetstagare lovligen fått ta del av en företagshemlighet hos kunden och hen utnyttjar eller 

röjer hemligheten kan inte skadestånd enligt FHL utgå, vilket det gjort om arbetstagaren hade varit 

anställd direkt av kunden.
160

 På grund av uthyrningsavtalet mellan uthyrare och kund blir 

lojalitetsprestationer inom avtalsrätten aktuellt om den inhyrde arbetstagaren skulle utnyttja eller 

röja hemlig information hos kunden. Uthyrningsföretaget svarar för de handlingar arbetstagaren 

begår mot kunden, ett så kallat principalansvar.
161

  

Propositionen till skadeståndslagen beskriver att ett företag som lånar in arbetskraft skulle kunna 

betraktas som arbetsgivare om den inlånade arbetstagaren kan anses vara inlemmad i den 

inlånande arbetsgivarens organisation. Om situationen föreligger på det sättet skulle den inlånande 

arbetsgivaren bära skadeståndsansvar för den inlånade arbetstagares skadevållande.
162

  I NJA 1992 

s. 21 beskrivs situationen närmre. Om företaget som hyr in arbetskraft leder och kontrollerar 
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arbetet ska det företaget bära skadeståndsrättsligt arbetsgivaransvar. Det gäller dock endast om den 

inhyrda arbetstagaren inlemmas i det inhyrande företagets verksamhet så att det utifrån sett 

framstår som om han vore helt jämställd med arbetsgivarens egna anställda. SkadestL betonar att 

en arbetstagare kan likställas med den som för någon annans räkning utför arbete under 

förhållanden som liknar ett anställningsförhållande.
163

 I sammanhanget skulle i så fall även 6 kap 4 

§ SkadestL kunna nämnas. Paragrafen reglerar solidariskt ansvar för skadeståndet om två eller 

flera parter skall ersätta en skada. I NJA 1979 s. 773 blir en entreprenör och bolaget som anlitat 

honom solidariskt ansvariga för en skada som entreprenören orsakar vid en husrenovering. Att ett 

kundföretag skulle bli utan ersättning för en arbetstagare som röjt eller utnyttjat hemlig 

information eller företagshemligheter känns med tanke på FHL orimligt. FHL skapades för att 

underlätta sund konkurrens och enligt EU-kommissionen är information och företagshemligheter 

viktigare än någonsin för företag.
164

 Eftersom principalansvaret aktualiseras i avtalsförhållandet 

och skadeståndslagen blir tillämpbar kan frågan bli intressant, vem utav kund och uthyrare är att 

anse som principal egentligen? Kanske ska kund- och uthyrningsföretag anses vara solidariskt 

ansvariga för en inhyrd arbetstagares handlingar? Det nya lagförslaget
165

 förstärker tanken om att 

den inhyrde arbetstagaren och kunden har en relation som liknar ett anställningsförhållande och 

därför skulle kunden kunna anses vara principal. Hade arbetstagaren utnyttjat eller röjt en 

hemlighet hos uthyraren hade hen blivit skadeståndsskyldig. Är det då rimligt att låta uthyraren stå 

för skadeståndet för att den är principal?  

SkadestL viker för speciallagar som FHL. Regler om skadestånd i affärsförbindelser enligt 6 § 

FHL gör att uthyrningsföretaget även där blir skyldigt att svara för arbetstagarens 

skadevållande.
166

 Skulle kunden bli skadevållad enligt FHL av den inhyrde arbetstagaren räknas 

det som utnyttjande eller röjande av företagshemlighet i affärsförbindelser och uthyraren blir 

ansvarig. Jämkning enligt 9 § 2 st FHL är endast avsedd för arbetstagare som åläggs 

skadeståndsskyldighet.
167

 Skulle jämkning enligt 36 § AvtL kunna genomföras av villkoren i 

avtalet eller är skadeståndsskyldigheten rimlig för uthyrningsföretaget? Även den som inte är 

kontraktspart i ett avtal kan bli skadeståndsskyldig om denne på något sätt medverkat till 

avtalsbrott eller annan skada.
168

 En inhyrd arbetstagare är inte kontraktspart med kunden men om 

denne medverkar till avtalsbrott kan kanske ändå skadeståndsskyldighet ska åläggas arbetstagaren? 

Skadeståndsskyldighet för arbetstagaren till uthyraren enligt 10 kap 5 § BrB vid missbruk av 
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förtroendeställning som orsakar ekonomisk skada för arbetsgivaren kan också bli aktuellt enligt 

min uppfattning. Exempelvis skulle det kunna vara en arbetstagare som utnyttjar en 

företagshemlighet och på så vis missbrukar ett förtroende. En inhyrd arbetstagare är bunden av 

tystnadsplikt om förhållanden hos kunden.
169

 Kanske skulle en inhyrd arbetstagare kunna dömas 

för brott mot tystnadsplikten och personligen få stå för sanktionen. Dock är endast arbetsrättsliga 

sanktioner aktuella vid brott mot tystnadsplikten, till exempel disciplinåtgärd, uppsägning eller 

avsked och inte skadestånd. För kunden innebär det kanske endast att denne slutar hyra 

arbetstagaren. 
170

 

Uthyrningsföretaget har regressrätt gentemot arbetstagaren om synnerliga skäl föreligger, men 

endast i undantagsfall blir arbetstagaren skadeståndsskyldig för skador vållade i tjänsten. Exempel 

på arbetsgivarens regressrätt i traditionella anställningar har varit när arbetstagaren utfört grova 

brott eller upprepad vårdslöshet i tjänsten. Vad skulle då kunna vara ett grovt brott mot FHL? 

Kanske skadeståndssummor från Arbetsdomstolen kan ge en ledtråd. Skadeståndet i AD 1998 nr 

80 på 1,8 miljoner kan bedömas som högt jämfört med de andra rättsfallen jag tar upp i avsnitt 4.1, 

där skadeståndet legat på 300 000 – 600 000 kr. Kanske skulle utnyttjande av personalregister då 

kunna betraktas som ett grovt brott mot FHL.
171

 Dock är det svårt att säga vad som generellt utgör 

företagshemlighet, exempelvis har Arbetsdomstolen betonat att ett personalregister eller 

kundregister inte alltid utgör företagshemlighet, men i vissa situationer kan det betraktas som en 

företagshemlighet. Det finns ingen vägledande praxis där uthyrningsföretagets ansvar vid den 

uthyrde arbetstagarens brott mot FHL eller tystnadsplikt behandlas. Ansvarsbegränsningen för 

arbetstagaren skulle dock kunna avtalas bort eftersom skadeståndslagen är dispositiv.
172

  

Arbetstagaren är den underlägsna parten i kontraktsförhållandet med arbetsgivaren, endast om 

synnerliga skäl föreligger kan arbetstagaren bli skadeståndsskyldig enligt SkadestL. Om 

skadestånd skulle erläggas en arbetstagare skulle jämkning av villkoren i skadeståndet möjligen bli 

aktuellt enligt 36 § 2 st AvtL, av hänsyn till att arbetstagaren är underlägsen part i förhållande till 

arbetsgivaren i anställningsavtalet. Det krävs alltså med dagens regler starka skäl för att en inhyrd 

arbetstagare ska bli skadeståndsskyldig för brott mot kunden. Reglerna kring skyddet mot att bli 

skadeståndsskyldig för den inhyrda arbetstagaren skulle kanske på så vis kunna vara ett uttryck för 

att uthyrarens principalansvar är rimligt.  
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Holm hävdar i sin avhandling att det kan uppkomma situationer då en part i ett avtal inte kan tjäna 

två herrar samtidigt. En parts lojalitet gentemot motparten kan kollidera med lojaliteten gentemot 

tredje part. I vissa situationer kan det vara befogat att sätta lojalitetsplikten för den part som man 

har ett indirekt avtalsförhållande med, före den lojalitetsplikt en part har i det direkta 

avtalsförhållandet.
173

 I framtiden kan rättsläget tydliggöras vad det gäller den inhyrdes ansvar vid 

lojalitetsbrott. EU-kommissionens förslag stadgar att medlemsstaterna skall skydda näringsidkare 

för angrepp på hemligheter och se till att dessa får ersättning för företagshemligheter som röjs eller 

utnyttjas. Ersättning skall utgå från den person som bryter mot direktivet och skadar 

näringsidkaren.
174

 Även det svenska förslaget på ändringar i FHL gör det tydligare att inhyrda 

arbetstagare kommer bli personligt skadeståndsskyldiga vid brott mot kunden och uthyrarens 

ansvar kommer begränsas. Det nya straffansvaret innefattar personer som är anställda eller har en 

motsvarande insyn i verksamheten, exempelvis inhyrda arbetstagare eller praktikanter.
175

 Det 

kommer i så fall skydda uthyrningsföretaget i större utsträckning jämfört med dagens lagstiftning 

om regressrätt enligt SkadestL. Enligt min mening visar Holm och den nya lagstiftningen att en 

inhyrd arbetstagare har en relativt stark lojalitetsplikt gentemot kunden. Kanske kan 

lojalitetsplikten gentemot kunden på många sätt vara viktigare än lojaliteten gentemot sin 

arbetsgivare eftersom en inhyrd arbetstagare ofta är mer insatt i kundens organisation, än i sin 

arbetsgivares organisation. I sammanhanget kan även nämnas 9 § i lag (2012:854) om uthyrning 

av arbetstagare där det stadgas att ett uthyrningsföretag inte får hindra en arbetstagare att ta 

anställning hos ett kundföretag. Paragrafen kan ses som ett uttryck för att lojalitetsplikt föreligger 

till fördel för kundföretaget. I standardavtalet för personaluthyrning stadgas att den uthyrde 

arbetstagaren har tystnadsplikt om förhållanden hos kunden, vilket kan ses som ett mycket starkt 

kriterium för den inhyrdes lojalitetsplikt gentemot kunden.
176

 Lojalitetsplikt ingår i 

anställningsavtalet och uthyrningsavtalet, alltså föreligger lojalitetsplikt mellan alla parter i 

trepartsförhållandet. Jag anser att det skulle underlätta om kunden och uthyraren preciserade 

plikten för alla parter i uthyrningsavtalet. En kund, vars organisation kräver hög diskretion bör 

stadga lojalitetsplikten för inhyrda arbetstagare i uthyrningsavtalet även om tystnadsplikten är 

reglerad. SkadestL är dispositiv och skadeståndsskyldighet vid till exempel brott mot 

tystnadsplikten skulle kunna regleras i avtal både mellan uthyrare – arbetstagare och uthyrare – 

kundföretag. Uthyraren är troligtvis som underleverantör också intresserad av att kunden är nöjd 

med den uthyrda arbetstagaren så denne borde vilja fastställa riktlinjer för arbetstagaren vad det 

gäller exempelvis skadeståndsansvar.  
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Frågan om lojalitetsplikt är från början komplex, hänsyn ska tas till bland annat arbetstagarens 

förtroendeställning och vad som anses vara illojalt är beroende av situationen. Graden av 

lojalitetsplikt påverkas av omständigheterna i en situation och därför är begreppet ganska otydligt. 

Eftersom mycket utav regleringarna kring lojalitetsplikt i ett traditionellt anställningsförhållande 

har utformats i rättspraxis och sedvänja är det svårt att inte bli för spekulativ när det kommer till 

lojalitetsförhållandet mellan inhyrd arbetstagare och kund då tydlig reglering saknas.  

7.2. Utlandsfödda arbetstagares möjligheter på arbetsmarknaden.  
Konkurrensklausuler används vid de tillfällen då till exempel tystnadsplikt behöver utsträckas till 

att gälla även efter en anställning är avslutad.
177

 Endast arbetsgivare som är beroende av 

självständig metod- och produktutveckling och på så vis skaffar sig företagshemligheter får träffa 

konkurrensklausuler. Företagshemligheten som en klausul berör ska vara företagsspecifik och 

röjande av den skulle påverka arbetsgivaren negativt.
178

 Enligt 38 § AvtL är konkurrensklausuler 

giltiga och begränsningar kräver stöd i rättsordningen. Sverige har valt att reglera 

konkurrensklausuler i kollektivavtal, främst genom 1969 års överenskommelse som binder de 

flesta arbetsgivarorganisationer och arbetstagarförbund, men inte riktigt alla. 

Bemanningsföretagen binds inte av överenskommelsen eftersom de inte var avtalstecknande 

part.
179

 Praxis har dock visat att överenskommelsen tjänar som allmän rättsgrundsats i Sverige och 

villkor som faller utanför 1969 års överenskommelse kommer anses vara oskäliga enligt 38 § 

AvtL. Emellertid är det lättare för arbetsgivare som inte är bundna av avtalet att använda 

konkurrensklausuler av marknadsskäl.
180

  

Andelen utlandsfödda som arbetar inom uthyrningsbranschen är dubbelt så stor jämfört med 

arbetsmarknaden generellt.
181

 2005 motsvarade det ca 16,4 % utlandsfödda i uthyrningsbranschen 

jämfört med ca 7 % på arbetsmarknaden generellt.
182

 En tredjedel av uthyrda arbetstagare finns 

inom teknisk bransch, främst inom lager och industri. Uthyrningsanställda arbetstagare som är 

födda utomlands arbetar främst hos kunder inom industri och tillverkning.
183

  

Lager- och industripersonal ryms främst inom arbetaravtalet. Det går därför att anta att de flesta 

utlandsfödda arbetstagare i uthyrningsbranschen finns inom arbetaravtalet mellan 

Bemanningsföretagen och LO. Arbetare har tidigare inte ansetts få tillgång till företagsspecifikt 

kunnande på samma sätt som tjänstemän. Den tekniska utveckling som skett gör att arbetare i 
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större utsträckning än tidigare får tillgång till och kännedom om skyddsvärd information. Inom 

industrin krävs alltmer avancerade processer och på så vis får arbetarna större insyn i företagets 

hemligheter.
184

 Skillnaderna mellan tjänstemän och arbetare suddas ut i takt med den tekniska 

utvecklingen.
185

 Idag finns ingen uttrycklig rättsreglering som reglerar exempelvis begränsningar 

av konkurrensklausuler för arbetare. Jag ställer mig frågande till att ett företag som är beroende av 

självständig produkt- eller metodutveckling hyr in arbetstagare som de vet får tillgång till 

tillverkningshemligheterna. Däremot kan det bli aktuellt att en inhyrd arbetstagare får tillgång till 

företagshemligheter om arbetsuppgifter eller villkor förändras hos kunden. Jag har i min uppsats 

inte funnit svar på om det går att träffa konkurrensklausuler mellan kund och inhyrd arbetstagare 

eftersom det inte föreligger något anställningsavtal. Träffande av konkurrensklausuler i affärsavtal 

används främst vid företagsöverlåtelser.
186

 I affärsavtal finns större utrymme att reglera 

konkurrensfrågor, vad som till exempel gäller om en konsult från ett konsultföretag tar anställning 

hos kundföretaget. Dock gäller även här att avtalet inte får vara oskäligt enligt 38 § AvtL. 

Bedömningen blir dock inte lika restriktiv som i ett anställningsavtal där överenskommelsen från 

1969 tillämpas.
187

 Skulle det kunna betyda att det är lättare att träffa konkurrensklausuler för 

arbetstagare som arbetar i ett uthyrningsföretag? Ett företag som inte är bundet av 

överenskommelsen från 1969 kan lättare träffa klausuler av marknadsskäl. Det är även lättare att 

avtala om konkurrensklausuler i affärsavtal. För en arbetsgivare borde det vara enklare att träffa 

konkurrensklausuler med en arbetare eftersom begränsningar för klausulerna främst inriktar sig på 

tjänstemän. För uthyrningsbranschen skulle det alltså innebära att utlandsfödda arbetstagare är 

mindre skyddade när det gäller träffande av konkurrensklausuler än personer med svenskfödda 

föräldrar. I förslag till ändringar i FHL ifrågasätter remissinstanserna och lagrådet den 

inlåsningseffekt som kan skapas med den nya straffbestämmelsen.
188

 Effekterna av FHL och 

konkurrensklausuler måste vägas mot samhällets och individens intresse av att använda sina 

kunskaper på arbetsmarknaden.
189

 Överenskommelsen skulle troligtvis tillämpas även på arbetare 

inom uthyrningsbranschen eftersom den har status som allmän rättsgrundsats. 

Uthyrningsbranschen ses ofta som en inkörsport till den traditionella arbetsmarknaden för 

utlandsfödda arbetstagare. Om en kund har lättare att reglera konkurrensklausuler för en 

arbetstagare inom arbetaravtalet skulle det enligt min mening kunna hindra utlandsfödda 

arbetstagare från att ta sig in på den traditionella arbetsmarknaden. Artikel 45 i FEUF skulle kunna 
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användas för att undvika en inlåsningseffekt för de utlandsfödda arbetstagarna. Hur stor inverkan 

bör en överenskommelse från 1969 ha på en arbetsmarknad som har förändrats relativt mycket sen 

avtalet skapades, exempelvis när det gäller anställningsformer och innebörden av att vara 

tjänsteman eller arbetare? Kanske bör inte alltför stor vikt läggas vid överenskommelsen när det 

gäller konkurrensklausuler för uthyrda arbetstagare.  

Pernilla Andersson Joona & Eskil Wadensjö betonar i sitt working paper att 

personaluthyrningsföretag ses som en väg in i arbetslivet, men även som ett hinder för att finna 

välbetalda arbeten.
190

 Uthyrningsföretag skulle kunna bidra till ökad mångfald på en arbetsplats 

eftersom det är dubbelt så stor chans att en utlandsfödd person hyrs in än att personen får arbete 

via kunden direkt. Det skapar absolut möjligheter för en utlandsfödd arbetstagare att få visa sina 

kompetens genom att vara uthyrd till en kund. Att uthyrningsföretag ofta beskrivs som en slags 

språngbräda till någonting annat gör att branschen enligt mig inte riktigt får samma status som en 

traditionell arbetsgivare. För utlandsfödda arbetstagare som önskar ett traditionellt arbete blir på så 

vis uthyrningsföretag en slags mellanhand för att öka deras möjligheter till en vanlig anställning, 

men verkar samtidigt hämmande för möjligheten att ta sig direkt till den traditionella 

arbetsmarknaden. Att en utlandsfödd arbetstagare hellre skulle föredra den flexibilitet som 

uthyrningsbranschen erbjuder finns inga belägg för.
191

 En arbetstagare som är uthyrd till en kund 

kanske känner mer lojalitet gentemot kunden än sin arbetsgivare, eftersom den inhyrde 

arbetstagaren kan ha förhoppning om att få anställning hos kunden och på så vis övergå till den 

traditionella arbetsmarknaden.  

Utlandsfödda arbetstagare möter arbetsmarknaden på andra villkor än svenskfödda arbetstagare. 

Villkor som inte kan förklaras med hjälp av individuella faktorer, utan genom att det föreligger en 

strukturell diskriminering i det svenska samhället trots diskrimineringsförbud och krav på aktiva 

åtgärder.
192

 Endast två tredjedelar av utlandsfödda arbetstagare med en högskoleutbildning från 

hemlandet arbetar helt eller delvis med ett arbete som överensstämmer med sin utbildning. En 

femtedel har i Sverige inte ett arbete som kräver högskoleutbildning. Det kan jämföras med 

svenskfödda arbetstagare där nästan ingen har ett arbete som inte överensstämmer med deras 

utbildning.
193

 Uthyrningsföretag blir enligt mig en enkel lösning på strukturell diskriminering som 

inte löser det bakomliggande problemet, arbetstagaren blir sysselsatt, men hålls samtidigt utanför 

den traditionella arbetsmarknaden. 
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8. Slutsats och slutord  
Lojalitetsplikten fungerar som skydd för parterna i ett avtal från att bli lurade. Den kan lättast 

förklaras som en skyldighet att visa motparten hänsyn inom ramen för avtalsförhållandet. Plikten 

och dess gränser har främst utvecklats genom sedvänjor och i rättspraxis.  

Eftersom inget anställningsförhållande existerar mellan kundföretaget och inhyrd arbetstagare 

föreligger inte lojalitetsplikt mellan dem, utan i förhållandet mellan uthyrningsföretaget och 

arbetstagaren. Det föreligger dock lojalitetsplikt i affärförbindelsen mellan uthyrare och kund. 

Därför kommer arbetstagarens handlingar att ingå i lojalitetsplikten mellan kund- och 

uthyrningsföretag. Enligt FHL och SkadestL kommer uthyrningsföretaget att få stå för 

skadeståndet om en utav deras arbetstagare röjer eller utnyttjar en företagshemlighet hos kunden 

och på så vis skadar denne. Uthyrningsföretaget har endast rätt att vid synnerliga skäl kräva 

arbetstagaren på skadeståndet. Som underlägsen part i ett anställningsavtal har arbetstagaren ett 

starkt skydd mot skadeståndsskyldighet gentemot tredje man, i det här fallet, kunden.  

Tystnadsplikt om förhållanden hos kunden stadgas i standardavtal för personaluthyrning för den 

uthyrde arbetstagaren och kan ses som ett uttryck för arbetstagarens lojalitetsplikt gentemot 

kunden. Ett annat exempel på att det finns lojalitetsplikt mellan kund och inhyrd arbetstagare är att 

uthyraren inte får hindra en uthyrd arbetstagare från att ta anställning hos kunden. Förslag på ett 

utökat skydd för företagshemligheter kan komma att träda i kraft under 2014. Skyddet kommer 

bland annat göra inhyrda arbetstagare skadeståndsskyldiga gentemot kunden vid brott mot FHL. 

Det kommer innebära ett starkare skydd för uthyrningsföretaget och visar tydligt att det kommer 

föreligga lojalitetsplikt mellan kund och inhyrd arbetstagare.  

Konkurrensklausuler kan användas som ett sätt att skydda hemligheter även efter att anställningen 

är slut. Hur kunden skulle kunna använda konkurrensklausuler gentemot inhyrda arbetstagare är 

oklart. Det är lättare att träffa konkurrensklausuler i affärsavtal och med arbetstagare inom LO. 

Konkurrensklausuler skulle kunna träffas i förbindelsen mellan kund, uthyrare och inhyrd 

arbetstagare, men det är svårt att säga i vilken utsträckning. Klausuler kan som regleringen ser ut 

idag, bidra till inlåsningseffekter på arbetsmarknaden, speciellt för utlandsfödda arbetstagare i 

uthyrningsbranschen. 

Andelen utlandsfödda arbetstagare är dubbelt så stor i uthyrningsbranschen som på den 

traditionella arbetsmarknaden. De sysselsätts i uthyrningsbranschen främst inom lager och 

industri. På arbetsmarknaden möter de andra villkor än svenskfödda arbetstagare, de kan utsättas 

för statisk diskriminering, vilket gör att de har svårare att ta sig in på arbetsmarknaden. 

Uthyrningsföretag kan för utlandsfödda arbetstagare fungera som en inkörsport till den 
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traditionella arbetsmarknaden, men gör även att de tvingas stå utanför den traditionella 

arbetsmarknaden. Kanske känner utlandsfödda arbetstagare i uthyrningsbranschen en starkare 

lojalitet till kundföretaget än svenskfödda arbetstagare, eftersom de i större utsträckning använder 

uthyrningsbranschen som ett sätt att få en traditionell anställning.  

Förslag till framtida forskning: 

 Hur ser inhyrda arbetstagares lojalitetsplikt ut gentemot en statlig kund med tanke på att 

det inte går att reglera tystnadsplikt i offentlig sektor i samma utsträckning som i privat?   

 Hur bidrar uthyrningsbranschen till utlandsfödda arbetstagares möjligheter att få arbeta 

med det yrke de önskar eller som de har utbildning för?  

 Vad kommer det nya lagförslaget få för verkningar i realiteten för kund- och 

uthyrningsföretag samt inhyrd arbetstagare om det röstas igenom? 

 Hos vem upplever de inhyrda arbetstagarna att deras lojalitetsplikt föreligger?  
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