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Förkortningar 

AD Arbetsdomstolen 

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

område 

Bet. Betänkande 

Dir. Direktiv 

FHL Lag (1990:409) om skydd för företagshemligheter 

HD Högsta domstolen 

HovR Hovrätten 
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KöpL Köplag (1990:931)  

NE Nationalencyklopedin 

OSL Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 

PL Patentlag (1967:837) 

Prop. Proposition 

RF Regeringsform (1974:152) 

SCB Statistiska centralbyrån 

SOU Statens offentliga utredningar 

TR Tingsrätten 

TRIPS Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights 

WTO World Trade Organization 
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1 Inledning  

Samhället har genomgått en utveckling från industrisamhälle, där varuproduktion stod i fokus, 

till kunskapssamhälle, där kunskapsproduktion inträder i den centrala rollen. I dagens 

kunskapssamhälle får kunskap och information allt större betydelse i företagens verksamhet.
1
 

Värden bundna i materiella tillgångar förskjuts allt mer till värden bundna i immateriella 

tillgångar. Den höga utvecklingstakten som präglar många områden medför ett stort intresse 

av att hemlighålla och skydda information som kan ge en konkurrensfördel eller generera 

intäkter.
2
 

Kunskap och information i olika form kan vara föremål för stora värden. Marknaden för 

denna typ av produkt är större idag än någonsin tidigare. Information, som ofta utgör 

företagshemligheter, överlåts vanligtvis antingen som en inkorporerad del av en annan 

licenserad rättighet eller som en fristående know-howlicens. Hur denna information ska 

hanteras när licensavtalet har upphört är inte helt självklart. Avtalsförhållandet finns inte 

längre kvar men licensgivaren har självfallet ett intresse av att behålla informationen för sig 

själv medan licenstagaren i många fall troligtvis har tillägnat sig den licenserade 

informationen som en inneboende kunskap. Minneskunskaperna hos licenstagaren påverkas 

inte av att eventuella dokument återlämnas.  

Statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) visar att omkring hälften av svenska företag gör 

inköp av existerande kunskap i olika former från andra företag. Den kunskap som avses i 

undersökningen är exempelvis know-how, expertis, upphovsrätt, patent eller icke paterterbara 

uppfinningar.
3
 Samma undersökning visar även att företagen själva uppger att användandet av 

företagshemligheter som metod för att öka företagets konkurrenskraft har en relativt sett stor 

betydelse. Företagshemligheter angavs, bland de tillfrågade företagen med verksamhet inom 

produkt- och/eller processinnovationer, som den metod av tredje största betydelse efter 

                                                 
1
 Innebörden av begreppet kunskap kan variera utifrån i vilket sammanhang det används. I uppsatsen används 

begreppet kunskap som en sammanfattande term för det vetande som är knutet till en individ. Begreppet 

information används istället för uppgifter som kan frigöras från individen och på olika sätt lagras eller överföras. 

Vid hänvisningar till den kunskap eller information som överförs mellan näringsidkare i know-howlicenser 

används begreppet information. 
2
 Om kunskapsföretag se Sandgren, Andersson, Kunskapsföretaget i ett rättsligt perspektiv, 1995.  

3
 SCB, Investeringar FOU och IT, Innovationsverksamhet i svenska företag 2010-2012, 2014, s. 22−23. I 

rapporten är de exakta siffrorna på vilka som köper existerande kunskap; 59 % av de stora företagen, 49 % av de 

medelstora företagen och 46 % av de små företagen. Undersökningen avser åren 2010-2012. Resultaten är 

baserade på svar från på 6666 företag som drogs bland ett urval av 21 302 deltagande företag, se s. 10 i 

rapporten. 
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tidsmässigt försprång över konkurrenter och varumärkets värde.
4
 Även om denna statistik inte 

ger en heltäckande bild av dagsläget så visar den på betydelsen av företagshemligheter.  

Till skydd för företagshemligheter och annan viktig information finns två parallella 

regleringar att tillgå. Förutom det rättsliga skyddet som företagshemligheter uppbär genom 

lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter (FHL) har parterna möjlighet att i avtalet 

medta avtalsklausuler som begränsar licenstagarens möjligheter att förfoga över 

informationen efter avtalets upphörande. Den här typen av villkor med förpliktelser som 

överlever själva avtalet är vanliga. Därutöver har EU under 2016 antagit ett direktiv i syfte att 

harmonisera reglerna kring skydd för företagshemligheter inom unionen.
5
 En annan aspekt att 

beakta gällande skyddet för information i avtalsförhållanden är den allmänna lojalitetsplikten 

och om denna princip i sig kan medföra kvarvarande förpliktelser eller ge upphov till nya.  

Inom avtalsrätten har mycket intresse ägnats åt både ett avtals prekontraktuella fas och 

naturligtvis också själva avtalsperioden medan den postkontraktuella fasen har hamnat i 

skymundan. Vad som händer efter ett avtal slutat gälla är ett intressant område där den 

juridiska doktrinen lyser med sin frånvaro.
6
  

Denna uppsats koncentreras till frågor som berör hanteringen av information och kunskap i ett 

avtals postkontraktuella period. Information och kunskap är av immateriell natur och därmed 

svår att greppa vilket också medför andra svårigheter än vid hantering av ett materiellt 

föremål. Den frekventa licensieringen av information och kunskap bland svenska företag gör 

även ämnet högst aktuellt. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att först utreda hur information i kommersiella know-howlicenser 

mellan näringsidkare efter avslutat avtalsförhållande får brukas av licenstagaren alternativt 

hur licensgivarens fortsatta skydd är utformat.  

För att besvara denna del av syftet kommer följande frågeställningar att besvaras: 

                                                 
4
 SCB, Investeringar FOU och IT, innovationsverksamhet i svenska företag 2010-2012, 2014, s. 29. 

5
 Direktiv (EU) 2016/943. 

6
 Uppfattningen delas av Blomkvist & Gorton samt Arvidsson. Se Blomkvist & Gorton, Gäller avtal trots att de 

upphört? s. 906. Arvidsson, Avtals efterverkan vid utträden ur varaktiga flerpartsavtal, nr. 1 2016/17, s. 19. 

Efterverkan av avtal behandlas av Gorton och Lindmark som gjort en relativt ingående redogörelse gällande 

efterverkan av långvariga kommersiella avtal i Bertil Bengtsson 90 år. 
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 Vilket skydd, för genom licens anförtrodd information, uppbär licensgivaren genom 

regleringen i FHL? Kommer detta skydd att påverkas av det under 2016 antagna EU-

direktivet om ett harmoniserat skydd för företagshemligheter?  

 Hur långt är det möjligt att på kontraktsrättslig väg avtala om kvardröjande 

förpliktelser i det postkontraktuella skedet för att skydda information i know-

howlicenser? 

 Vilken inverkan har lojalitetsplikten på licenstagarens skyldigheter gentemot 

licensgivaren vid hantering av information efter avtalet upphört och medför 

lojalitetsplikten i sig några ytterligare förpliktelser? 

Uppsatsen syftar vidare till att analysera om rättsläget innebär en rimlig avvägning mellan två 

motstående marknadsrättsliga intressen; intresset av effektiv konkurrens och intresset av den 

privata äganderätten, samt att mot bakgrund av en jämförelse med motsvarande reglering av 

skyddet för uppgifter i patent- och patentlicenser samt den reglering som avser arbetstagares 

ansvar enligt 7 § FHL och den arbetsrättsliga lojalitetsplikten, föra ett resonemang de lege 

ferenda.  

1.2 Avgränsningar 

I uppsatsen behandlas endast licensupplåtelser inom den privata sektorn. Uppsatsen har sin 

utgångspunkt i skyddet för hemlig information hos näringsidkare. Denna information skyddas 

till störst del av FHL. Det bör i sammanhanget nämnas att även andra lagar kan skydda 

hemlig information, men dessa kommer inte att redogöras för.
7
  

Mot bakgrund av syftet med uppsatsen ligger tyngdpunkten på perioden som tar sin början 

efter licensen har upphört. Licensavtalet i sig har därför inte varit det intressanta att 

undersöka. Fokus har legat på FHL och de obligationsrättsliga förpliktelser som kan begränsa 

handlingsförmågan hos licenstagaren när avtalet upphört. 

Regleringen kring konkurrensklausulers giltighet är en fråga som är väl utredd i den juridiska 

litteraturen. Även om det är en nära angränsande fråga har valet istället fallit på att fokusera 

på andra typer av klausuler som i någon mån upprättas för att efterleva skyddet i FHL. 

Konkurrensklausuler berörs kort i uppsatsen men det är framförallt sekretessklausuler och 

klausuler om nyttjandeförbud som har fått stå i fokus. 

                                                 
7
 Se t.ex. offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), rättegångsbalken (1942:740), lagen (2007:528) om 

värdepappersmarknaden. 
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Uppsatsen kommer inte att fördjupa sig i EU-rätten och bakomliggande principer. Avsnittet 

om EU-rätten är en översikt av ny lagstiftning och en kort analys av eventuell inverkan på 

svensk rätt. 

Till stöd för analysen har en jämförelse gjorts mellan skyddet för information i kommersiella 

förhållanden enligt FHL och regleringen av skyddet vid patentlicensavtal samt den reglering 

som gäller enligt 7 § FHL för arbetstagare som lämnar sin anställning och den arbetsrättsliga 

lojalitetsplikten. Jämförelsen görs endast för att visa på hur skyddet har reglerats på områden 

med nära anknytning till ämnet. Kapitlen har inte varit tänkta som en fullständig redogörelse 

för de valda områdena utan ska ses som en utgångspunkt för diskussionen kring skyddet för 

företagshemligheter och know-how.  

1.3 Metod och material 

Det råder delade meningar bland jurister om hur den juridiska metoden ska uppfattas och 

utföras.
8
 Något som är väl inarbetat bland svenska jurister och inte föranleder några större 

meningsskiljaktigheter är dock vilka källor som tillsammans anses bära svaret på den 

juridiska fråga som ställs. Den metod som använts i uppsatsen för att utreda rättsläget 

avseende den svenska regleringen utgår från en granskning av dessa traditionella rättskällor 

vilka utgörs av lagtext, förarbeten, rättspraxis och doktrin. Källorna har tillskrivits vikt 

huvudsakligen utifrån nämnd ordning. Lagtexten är den källa som väger tyngst och doktrin 

den som väger minst. Förhållandet mellan förarbeten och rättspraxis är aningen mer 

komplicerat. Utlåtanden från de högsta instanserna har en prejudicerande verkan och påverkar 

därmed hur rättstillämpningen sker framöver. Domstolens uppgift är att tolka rättsregler vilket 

görs bland annat mot bakgrund av yttranden i förarbetena. Mellan dessa två källor råder ett 

samspel och vilken som anses mest riktig vid en kollision får avgöras utifrån situationen. 

Även om de olika källorna inte är jämbördiga tillför alla ett bidrag till att finna lösningen på 

ett juridiskt problem.  

Uppsatsens syfte gör att ämnet sträcker sig över olika rättsområden. Arbetet innehåller såväl 

redogörelse av bakomliggande syften med FHL, undersökning av lagstiftarens avsikt med 

lagen samt hur den ska tillämpas, analys av ett EU-rättsligt direktiv, som avtalstolkning och 

klargörande av vissa icke lagstiftade principer. Eftersom att uppsatsen innefattar olika 

rättsområden i vilka svaret på olika frågor sökts har det också varit nödvändigt att låta 

                                                 
8
 Se Korling & Zamboni, Juridisk metodlära, 2013, s. 21−45. 
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metoden och materialvalet variera mellan olika kapitel beroende på vad som behandlas under 

rubriken. Vissa områden som berörs i uppsatsen är inte reglerade i lag medan andra är det. 

Lojalitetsplikten är en princip som behandlas i uppsatsen men som inte blivit föremål för 

lagstiftning. Bristen på rättslig reglering har medfört att doktrin och praxis varit viktiga källor 

när denna princip undersökts. Vid behandlingen av EU-direktivet har det även varit 

nödvändigt att använda en annan metod än den som använts för att klargöra den svenska 

regleringen.  

Svensk rätt påverkas allt mer av internationell rätt och då framförallt av EU-rätten.
9
 Ämnet är 

aktuellt även på EU-rättslig nivå vilket har föranlett en redogörelse för bestämmelser som 

påverkar området. EU har nyligen antagit ett direktiv som redan nu trätt i kraft och ska vara 

genomfört senast 9 juni 2018.
10

 Direktivet innehåller regler gällande ett enhetligt skydd för 

företagshemligheter inom EU. Den EU-rättsliga metoden skiljer sig från den traditionella 

svenska juridiska metoden vilket har medfört såväl annat material som tillvägagångssätt. EU 

påverkar på många sätt den svenska lagstiftningen och det går därför inte att göra en 

fullständig analys av rättsläget utan att ta hänsyn till EU-rätten. Utan att gå in för mycket på 

EU:s organisation är det ändå nödvändigt med en kort förklaring av materialvalet då EU inte 

har samma juridiska material som Sverige. Rättsakterna som produceras inom EU bygger på 

principer som växt fram utifrån de bakomliggande syften som finns med unionen. Principerna 

har utvecklats av EU-domstolen som spelar en viktig roll och har tilldelats exklusiv 

kompetens att tolka fördrag och andra rättsakter.
11

 Förarbeten existerar inte i samma 

utsträckning inom EU som i Sverige och används inte heller på samma sätt. Eftersom att EU-

domstolens tolkning av rättsakterna tillerkänns en så stor betydelse har inte heller de 

förarbeten som finns lika stor relevans som i Sverige. EU är en relativt ung rättsordning vilket 

gör att doktrinen inte är speciellt utvecklad. Juridisk litteratur har inte en särskilt stark 

ställning inom EU-rätten.
12

 Med anledning av detta har avsnittet om relationen till EU-rätten i 

denna uppsats sin utgångspunkt i Europaparlamentets- och Rådets direktiv samt 

Kommissionens direktivförslag som utgör det mest väsentliga materialet i nuläget. 

Genomförandetiden för direktivet har ännu inte uppnåtts och praxis på området har därför inte 

hunnit skapas än.  

                                                 
9
 Sverige är medlem i EU, jämför 1 kap. 10 § regeringsformen (1974:152) (RF). 

10
 Direktiv 2016/943 av den 8 juni 2016 om skydd mot att icke röjd know-how och företagsinformation 

(företagshemligheter) olagligen anskaffas, utnyttjas och röjs.   
11

 Se Korling & Zamboni, Juridisk metodlära, 2013, s. 109−121. Jämför artikel 19 Fördraget om Europeiska 

unionen. 
12

 Korling & Zamboni, Juridisk metodlära, 2013, s. 127−130. 
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Lagstiftningsprocessen vid införandet av FHL skilde sig från hur den i normalfallet 

fortlöper.
13

 Då betänkande 1989/90:LU37 var det som slutligen antogs av riksdagen, istället 

för propositionen, har det tillmätts stor vikt som lagförarbete. Det innehåller vissa 

förändringar i förhållande till propositionen men förarbetena är till största delen väldigt lika. 

Framförallt är det samma sorts argument och diskussioner som förs. Hänvisningar till 

förarbetena görs till såväl propositionen som de två tidigare betänkandena från lagutskottet 

och stundvis till utredningarna om det i sammanganget är mer lämpligt. Hänvisas endast till 

tidigare framställda förarbeten än 1989/90:LU37 framgår informationen i det anvisade 

förarbetet och ingen förändring är avsedd gentemot dessa tidigare förarbeten. 

Rättspraxis beaktas genomgående i uppsatsen men har haft störst betydelse i uppsatsens 

senare del som avser avtalstolkning. Praxis från överinstanserna används för att ge ledning i 

tolkningsfrågor. Vid klargörandet av rättsläget har det varit en självklarhet att titta på hur den 

prejudicerande instansen har resonerat vilket är anledningen till varför samtliga fall som ska 

belysa rättsläget kommer från de högsta instanserna. Även praxis från hovrätt (HovR) och 

tingsrätt (TR) förekommer men den används inte som prejudikat utan rättsfallen har valts ut 

för att de berör intressanta frågor.    

Generellt kan sägas att den doktrin som använts har valts ut med anledning av att den 

innehåller en väl underbyggd argumentation. Ämnet som helhet är inte särskilt behandlat 

inom doktrinen utan litteraturen har valts ut till uppsatsens respektive beståndsdelar som hjälp 

för att utreda varje aktuell del. I uppsatsens första del används doktrin i bokform i högre 

utsträckning medan artiklar används mer i uppsatsens senare del. Det finns inget syfte med 

detta annat än att den tryckta litteraturen oftast håller en mer generell nivå medan artiklarna 

behandlar ämnet på ett mer nischat sätt. I den senare delen blir det aktuellt med ett djupare 

resonemang varför också artiklarna passar bättre in. Doktrin i någon form tillmäts inte högre 

relevans än doktrin i någon annan form. 

Som tidigare nämnts har metod- och materialval varierat mellan uppsatsens olika delar. En 

mer ingående redogörelse följer nedan.  

Inledningsvis har en kort tillbakablick gjorts på FHL:s tillkomst, de överväganden som ligger 

bakom lagen samt även en överblick av lagens innehåll. Kapitlet ska ses som en bakgrund för 

en förståelse av uppsatsens senare delar samt materialval vad gäller förarbeten och har alltså 

inte till syfte att ge en heltäckande historisk genomgång eller i detalj förklara diskussionen 

                                                 
13

 Se under avsnitt 2.1. 
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och de överväganden som ligger bakom lagen. I den här delen har förarbeten varit den främsta 

källan då de återger lagstiftningsprocessen och förtäljer bakomliggande syften. De förarbeten 

som används är propositionen med förslag till införandet av FHL, de två efterföljande 

betänkandena från lagutskottet samt två utredningar. Även doktrin som bidrar med en 

historisk överblick har till viss del använts. Fahlbecks bok Lagen om skydd för 

företagshemligheter, innehållandes lagkommentarer, behandlar ingående FHL och dess plats i 

rättssystemet samt förhållandet till andra rättsområden. Boken har utförliga referenser vilket 

gör den till en bra utgångspunkt för hela uppsatsen och har därför använts även för denna 

inledande överblick av lagen.   

Företagshemligheter och know-how är två begrepp som är centrala genomgående i uppsatsen 

vilket har gett anledning att utreda innebörden av dessa två begrepp. Definitionen av 

begreppen har fått ett relativt stort utrymme av två anledningar. Den första är att ett 

särskiljande av begreppen är nödvändigt då inte all information skyddas av FHL. Och den 

andra är att definitionen av begreppet företagshemlighet är avgörande för om FHL 

övererhuvudtaget blir tillämplig. Ryms inte den information som en näringsidkare avser att 

skydda inom legaldefinitionen kan lagen inte heller tillämpas. Eftersom begreppet 

företagshemlighet är så centralt för FHL har förarbeten till lagen varit av störst intresse för att 

avgöra hur det är avsett att tolkas. NJA 1998 s. 633 (Jahab) har använts i syfte att visa på hur 

ramen för begreppet utformats i praxis. Anledningen till varför just detta rättsfall lyfts är att 

det fått stor uppmärksamhet inom doktrinen samt att det behandlar ett flertal relevanta frågor 

exempelvis vad som utgör en företagshemlighet, om det krävs ett uttryckligt förbud att föra 

informationen vidare och vad som kan utgöra ett utnyttjande av företagshemligheter. Sverige 

har även internationella åtaganden genom TRIPS-avtalet
14

 varför också avtalets definition har 

redogjorts för.  

Know-how är inte ett juridiskt begrepp och de klassiska svenska rättskällorna blir därför i 

stort sett oanvändbara när det gäller att definiera begreppet. Den rättskälla som har legat till 

grund för definitionen är doktrin som behandlar begreppet. Annat material har även använts 

och förekommer i form av hänvisningar till Nationalencyklopedin (NE) och till en förordning 

från EU. Då det inte är ett juridiskt begrepp saknas en klar avgränsning av vad som innefattas. 

Tanken med avsnittet har varit att ge en så bra bild som möjligt av den allmänna 

                                                 
14

 Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. 
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uppfattningen av begreppet vilket är anledningen till att åsikterna hos olika författare har lyfts 

samt att hänvisningar gjorts till källor utanför doktrinen.  

I den senare delen av uppsatsen behandlas kärnfrågan om hur information ska hanteras efter 

att ett licensavtal har upphört. Hur det rättsliga skyddet enligt FHL uppstår och består vid 

informationsöverföring mellan två näringsidkare har varit centralt att utreda. Likaså har det 

varit viktigt att utreda de avtalsrättsliga möjligheterna att reglera frågan och lojalitetspliktens 

inverkan på förpliktelserna.  Gällande klargörandet av skyddets reglering enligt FHL har 

samtliga rättskällor använts. Förarbeten till lagen, rättspraxis och doktrin ger vägledning i hur 

lagtexten bör uppfattas. Licenser berörs kort i samband med den skadeståndsrättsliga 

regleringen i FHL. Licensiering är en i stort sett uteslutande avtalsrättslig företeelse och finns 

inte reglerat i lag annat än i några undantagsfall i vissa lagar. Den del som behandlar licenser 

som sådana är därför baserad på praxis och doktrin.  

De avtalsrättsliga möjligheterna att avtala om hur information ska hanteras efter licensen 

upphört är en fråga som inte finns lagstadgad och inte heller är särskilt behandlad inom 

doktrinen. Några rättsfall belyser efterverkan av avtalsklausuler samt giltighetstiden för avtal 

och avtalsvillkor. Dessa rättsfall innehållandes avtalstolkning har använts för att kunna 

utskilja vissa riktlinjer för hur villkor med efterverkan kan utformas och hur utsträckta de får 

vara i tiden. NJA 2015 s. 741 refereras för att visa på hur postkontraktuellt ansvar kan te sig. 

Eftersom domen är av sent datum och tydligt berör frågan om postkontraktuellt ansvar 

föreföll det vara ett självklart val att redogöra för domen. Utöver den praxis med 

avtalstolkning som finns råder det brist på material vilket gjort att doktrin som berör 

efterverkan har fått stort utrymme. Den postkontraktuella perioden är inte särskilt behandlad 

vilket har förenklat valet av doktrin. Gorton och Lindmark behandlade frågan i Bertil 

Bengtsson 90 år. Gorton och Blomkvist fortsatte detta resonemang i en artikel i Juridisk 

tidsskrift, Gäller avtal trots att de upphört? Även Arvidsson berör efterverkan av klausuler i 

sin artikel Avtals efterverkan vid utträden ur varaktiga flerpartsavtal där han gör en 

rättsfallsanalys av utgången i NJA 2015 s. 741. Huvudsakligen dessa artiklar ligger till grund 

för att utreda avtalsvillkors efterverkan men även hänvisningar till annan doktrin förekommer.  

Lojalitetsplikten är inte en lagstadgad princip. Principen är väldigt omfattande och vag vilket 

har lett till valet att endast redogöra för relevanta delar. Med detta menas de plikter som anses 

innefattas in lojalitetsprincipen och har betydelse för hanteringen av information efter avslutat 

avtal. Eftersom lojalitetsplikten inte är lagstadgad och dessutom omdiskuterad har 
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utgångspunkten varit doktrin på området. Munukkas avhandling Kontraktuell lojalitetsplikt 

där han utförligt behandlar lojalitetsplikten i avtalsförhållanden har till stora delar använts 

men kompletterats av åsikter hos andra författare.  

Den del i uppsatsen som behandlar obligationsrättsliga frågor har i större utsträckning 

baserats på rättsfall och doktrin än vad redogörelsen av FHL har gjort. Bakgrunden till detta 

är att den obligationsrättsliga framställningen främst utgår från avtalslagen som till största 

delen är dispositiv medan FHL innehåller tvingande bestämmelser vilka också har relevans 

för uppsatsen.
15

 Att avtalslagen i stor utsträckning är dispositiv innebär att avtal varierar till 

sitt innehåll. Genom att granska praxis och doktrin går det att utläsa vissa riktlinjer som kan 

anses gälla generellt oavsett det exakta innehållet i varje avtal.  

Andra källor som inte är av rättslig natur förekommer i uppsatsen. Dessa källor har ett annat 

syfte än att utreda rättsläget och används inte som rättskällor. 

De teoretiska utgångspunker som ligger till grund för analysen finns med som en tanke genom 

uppsatsen och har påverkat arbetets utformning och innehåll. Själva analysen av huruvida 

rättsläget innebär en tillfredsställande avvägning mellan de två intressena har dock fått 

utrymme i uppsatsens sista kapitel där arbetet sammanfattas och analyseras. Utifrån de 

teoretiska utgångspunkterna förs ett resonemang de lege ferenda som, till stöd för 

diskussionen, återkopplar till patenträtten och arbetstagares ansvar.  

Gällande arbetstagares ansvar efter avslutad anställning finns både den rättsliga regleringen 

enligt FHL och lojalitetsplikten. När det gäller lojalitetsplikt i anställningsförhållanden finns 

en omfattande arbetsrättslig praxis då anställda länge har ansetts ha en stark lojalitetsplikt 

gentemot sin arbetsgivare. Eftersom kapitlet behandlar såväl regleringen i FHL som den icke 

lagstadgade lojalitetsplikten har alla rättskällor kunnat användas för att klargöra rättsläget. 

Kapitlet om patentlicenser redogör översiktligt för reglerna kring meddelande av patent och 

tiden för patentlicensavtalets giltighet. Då de viktiga aspekterna av licensiering redan har 

avhandlats under tidigare kapitel har endast sådant som, med avseende på ämnet, skiljer en 

patentlicens från en know-howlicens redogjorts för.  

                                                 
15

 De lagrum i FHL som för uppsatsens del är aktuella är 1−2 §§ som är tvingande och 6−7 §§ som är 

dispositiva.  
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1.4 Teoretiska utgångspunkter 

Rättssystemet balanserar hela tiden mellan olika motstridiga intressen. Vissa rättsregler ska 

till och med verka både främjande och begränsande samtidigt. Denna fina intressebalans 

återspeglas även i FHL. 

I förarbetena till FHL diskuteras olika intressen som ställs mot varandra för att inte skapa en 

snedvriden reglering. De fyra stora intressen som går att utläsa är yttrandefriheten, 

arbetstagarnas intresse av att fritt kunna utnyttja sina kunskaper, konkurrensrätten samt 

marknadsekonomin- och den privata äganderätten.
16

 Marknadsekonomin och den privata 

äganderätten får sägas stå för samma målsättning och kommer behandlas som ett gemensamt 

intresse, hädanefter benämnt den privata äganderätten. Konkurrensrätten och den privata 

äganderätten kan sägas vara varandras motpoler då det tidigare intresset strävar mot att hindra 

att konkurrensen snedvrids genom monopol och dylikt medan det senare strävar efter att 

behålla ett starkt ägande och frihet att själv styra över företagets angelägenheter. Dessa två 

intressen kommer att ligga till grund för den kommande diskussionen.  

I propositionen till FHL uttalas att företagets kunskaper är av allt större betydelse för 

konkurrensförmågan. Med anledning av detta framstår det som naturligt att företagen vill 

skydda sin kunskap. Ett bristfälligt skydd kan även påverka investeringsviljan i negativ 

riktning samt försvåra samarbete mellan företag såväl nationellt som internationellt. Mot detta 

ställs intresset av att upprätthålla en effektiv konkurrens inom näringslivet. Från samhällets 

synpunkt är också ett brett och fritt kunskapsutbyte av vikt.
17

 

Få skulle nog invända mot ett påstående att samhället till stor del styrs av konsumtion idag. 

Även om konsumtion för med sig många negativa verkningar så bidrar den också till att driva 

samhället framåt. Finns ingen möjlighet till vinst finns inte heller något intresse av att lägga 

ner kostnader och resurser på att ta fram nya varor eller tjänster av vilket slag de än må vara. 

Incitamentet till vidareutveckling ökar än mer om idén kan beläggas med någon form av 

skydd eller ensamrätt. Rättsordningen medger i många fall skydd för olika utföranden, 

uppfinningar och kännetecken genom den immaterialrättsliga lagstiftningen. Kunskap kan 

sägas vara en form av immateriell tillgång som trots det inte kan erbjudas immaterialrättsligt 

skydd. Kunskap skyddas istället av FHL i den mån den utgör företagshemligheter. Att 

generellt tillåta ett alltför långtgående skydd för immateriella tillgångar kan medföra effekter 

                                                 
16

 Se prop. 1987/88:155, s. 8−9. 
17

 Prop. 1987/88:155, s. 9. 
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av monopol och förhöjda priser. Intresset av att upprätthålla en sund och effektiv konkurrens 

är följaktligen nära sammanlänkat med intresset av att medge skydd för den privata 

äganderätten.  

Inom EU-rätten är den fria rörligheten för varor och tjänster på den inre marknaden en 

grundbult.
18

 Konkurrenslagen är utformad med EU-rätten i åtanke och har till syfte att 

motverka hinder mot en effektiv konkurrens vad gäller produktion av- och handel med varor, 

tjänster och andra nyttigheter. Det övergripande syftet med konkurrenslagen är att skydda 

samhällsekonomin och konsumenterna.
19

  

Den privata äganderätten anses inom svensk rätt vara så viktig att den till och med är 

grundlagsskyddad.
20

 Marknadsekonomin och den privata äganderätten strävar efter att största 

möjliga spelrum ska tillåtas näringsidkare att själva bestämma över sina angelägenheter.
21

   

Som utgångspunkt kan det förutsättas att licensgivaren har ett intresse av att behålla ett 

långtgående skydd för den information som omfattas av licensen. Det faktum att 

informationen ingår i en licens talar i sig för att den har ett värde, då det finns andra som är 

villiga att betala för den. Det är knappast licensgivarens önskan att de uppgifter som kan ha 

varit tidskrävande och dyra att framställa fritt får användas av andra. Att inneha information 

som inte konkurrenterna har medför självklart en konkurrensfördel då den kan bidra till att 

optimera verksamheten. Intresset av att viktig information kan skyddas tillhör inte ensamt 

innehavaren. Det medför även fördelar för samhället då ett starkt skydd ger incitament till 

vidareutveckling som i sin tur i de flesta fall reflekteras tillbaka på allmänheten.  

Licenstagaren å sin sida får förutsättas sträva efter att fritt kunna använda tillgänglig 

information för att förbättra sin verksamhet. Färre begränsningar kring hur information får 

användas gör att fler företag kan utvecklas. Ett alltför starkt skydd innebär att innehavaren av 

informationen närmast medges ett monopol på informationen vilket för med sig 

upplåsningseffekter på marknaden. Samhället har således även ett intresse av att inte ett alltför 

omfattande skydd för informationen tillåts då det kan motverka syftet att driva 

samhällsutvecklingen framåt. 

                                                 
18

 Jämför artikel 26 Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. 
19

 Prop. 2007/08:135, s. 66−68. 
20

 Jämför 2 kap. 15 § RF. 
21

 Fahlbeck, Lagen om skydd för företagshemligheter, 2013, s. 31. 
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Licenstagaren och licensgivaren kan anses representera varsitt intresse. Konkurrensrättens 

strävan mot att motverka illojal konkurrens som ställs mot marknadsekonomins- och den 

privata äganderättens intresse att låta näringsidkaren fritt sköta sina affärer.   

Utgångspunkten i uppsatsen är att en bra balans mellan dessa två intressen är det mest 

gynnsamma för såväl enskilda individer som samhället i stort. Lagstiftarens avsikt med FHL 

har varit att hitta en lösning som tillgodoser ett antal olika intressen. Analysen utgår från om 

rättsläget innebär en rimlig avvägning mellan intresset av effektiv konkurrens och intresset av 

den privata äganderätten.  

1.5 Disposition 

Uppsatsens andra kapitel behandlar övergripande FHL. Kapitlet innehåller en kort historisk 

översikt, samt syften bakom lagen och en allmän överblick av lagens funktion och innehåll. 

Kapitel tre och fyra är koncentrerade till att utreda begreppen företagshemlighet respektive 

know-how.  

Med anledning av att ett direktiv har antagits på EU-nivå som reglerar skyddet för 

företagshemligheter kommer direktivets eventuella påverkan på svensk rätt att undersökas 

under kapitel fem. 

Kapitel sex behandlar information som licensobjekt och den reglering i FHL som skyddar 

information i relationen mellan två näringsidkare. 

Kapitel sju och åtta behandlar frågan om hur informationen i en know-howlicens ska hanteras 

efter det att avtalsförhållandet upphört mellan näringsidkarna. Kapitel sju utreder verkan av 

det skadeståndsrättsliga skyddet i FHL efter avslutat avtalsförhållande medan kapitel åtta är 

koncentrerat till förfogandebegränsningar som har sin grund i själva avtalsförhållandet. 

I kapitel nio och tio redogörs de arbetsrättsliga- och patenträttsliga reglerna för som sedan 

kommer vara en utgångspunkt för analysen i kapitel elva. Analysen avslutar uppsatsen och 

sammanfattar de slutsatser som gjorts genom arbetet. Uppsatsens sista kapitel återkopplar 

även till de teoretiska utgångspunkterna och diskuterar eventuella förändringar i lagstiftningen 

för att motsvara dessa två intressen som introducerats i detta inledande kapitel. Genomgående 

kommer mina egna tankar och slutsatser att redogöras för. Tyngdpunkten för mina egna 

reflektioner kommer dock att ligga på den senare delen av uppsatsen och då framförallt 

kapitel 11.  



14 

 

2 Lagen om skydd för företagshemligheter 

Under detta kapitel presenteras FHL utifrån vissa grundläggande aspekter som är aktuella i 

kommande kapitel. Lagstiftningsprocessen av FHL återges kort och aktuella överväganden 

som ligger till grund för lagen redogörs för. En generell överblick av lagens uppbyggnad och 

innehåll återfinns även. 

2.1 Lagens tillkomst- en kort tillbakablick 

Ett rättsligt skydd för företagshemligheter är en relativt sen företeelse. FHL infördes så sent 

som 1990 och ersatte då lagen (1931:152) med vissa bestämmelser mot illojal konkurrens 

(IKL). Lagen blev slutligen resultatet av den utredning som tillsattes 1979 vilken 

genomfördes av ensamutredaren Carl Martin Roos.
22

 Efter en ovanligt utdragen behandling av 

ärendet antogs lagen slutligen 1990.
23

  

Den långa processen grundade sig framförallt i kritik mot att förslaget inskränkte 

yttrandefriheten. När förslag till lagstiftning lades fram av regeringen våren 1988 genom prop. 

1987/88:155 blev förslaget föremål för debatt. Sex motioner väcktes, varav fyra begärde 

avslag av propositionen och de övriga två innehöll vissa ändringar av förslaget respektive 

begäran om utredning av meddelarskydd på den privata sektorn.
24

 Lagutskottet utarbetade en 

promemoria där regeringens förslag analyserades utifrån konflikten med yttrandefriheten. 

Promemorian innehöll vidare förslag till ett antal ändringar av propositionen. Promemorian 

granskades på lagutskottets begäran av både lagrådet och konstitutionsutskottet. Lagutskottet 

tog hänsyn till de synpunkter som lämnades och presenterade sedan sitt betänkande för 

riksdagen på våren 1989. Inte heller vid den här tidpunkten gick förslaget igenom utan 

anmärkningar.
25

  19 ledamöter begärde att förslaget skulle vila i 12 månader med hänvisning 

till 2 kap.12 § 3 st. regeringsformen (RF), nuvarande 2 kap. 22 § RF. Lagrummet ger en 

möjlighet att vilandeförklara ett lagförslag som innebär begränsningar av yttrandefriheten. 

Riksdagen beslutade att förslaget under den tiden skulle återremitteras till lagutskottet för 

                                                 
22

 SOU 1983:52. Prop. 1987/88:155, s. 1 och 8. Fahlbeck, Lagen om skydd för företagshemligheter, 2013, s. 

19−21.  
23

 Riksdagens protokoll 1989/90:131. Se 1989/90:LU37 för en utförlig genomgång av lagstiftningsärendet. 
24

 Bet. 1988/89:LU30, s. 1−3 samt 11−14. Fahlbeck, Lagen om skydd för företagshemligheter, 2013, s. 20. 
25

 Se bet. 1988/89:LU30, särskilt s. 16−18, 51 och bilaga 1 (med lagförslag). Fahlbeck, Lagen om skydd för 

företagshemligheter, 2013, s. 20. 
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vidare beredning. När förslaget åter igen var uppe på tapeten ett år senare antogs det av 

riksdagen.
26

  

Genom åren uppmärksammandes att lagen inte alltid gav ett tillfredsställande resultat. Bland 

annat med anledning av utgången i Ericsson-målet
27

 tillsattes 2007 en utredning för att se över 

skyddet.
28

 Motivet till utredningen var till stor del den tekniska utvecklingen som skett sedan 

lagen infördes och att allt fler företag bygger sin verksamhet på kunskap. En ökande 

globalisering, hårdare internationell konkurrens samt Sveriges internationella åtaganden var 

även anledningar till att överväga anpassningar av lagen. Utredningen presenterade 2008 sitt 

betänkande som dock inte ledde till någon ny lagstiftning utan rann ut i sanden.
29

 

2.2 Överväganden och syften 

I förarbetena till FHL framhålls vikten av ett företags kunskap och interna information som 

viktiga redskap för dess konkurrenskraft. Lagstiftaren menar att företagens 

konkurrensförmåga många gånger är beroende av kunskapen inom företaget. Att det råder en 

effektiv och sund konkurrens inom näringslivet understryks vara väsentligt ur 

samhällsekonomisk synpunkt.
30

  

Förslaget att införa en lag till skydd för företagshemligheter motiveras med att kunskap får en 

allt större betydelse för konkurrensförmågan i förhållande till andra produktionsfaktorer. För 

en näringsidkare framstår det som minst lika viktigt att åtnjuta skydd för företagshemligheter 

som att kunna skydda materiella tillgångar eller andra immateriella rättigheter.
31

 De regler 

som fanns i IKL, föregångaren till FHL, ansågs vara bristfälliga på flera punkter och inte 

heller kunna hålla jämna steg med den tekniska utvecklingen. De dåvarande reglerna hade sett 

i princip likadana ut sedan 1919.
32

 

Ett flertal syften ligger bakom införandet av FHL. Utredningen ansåg det nödvändigt att 

införa en lag med modernt språk och enkel systematik jämfört med hur reglerna i IKL vid 

tidpunkten såg ut. Utredningen hade även som avsikt att den svenska regleringen bättre skulle 

                                                 
26

 Riksdagens protokoll 1989/90:131. Bet. 1989/90:LU37. Fahlbeck, Lagen om skydd för företagshemligheter, 

2013, s. 20−21. Jämför 2 kap. 22 § RF.  
27

 Svea hovrätts dom 2003-10-20 i mål B 5221-03. Målet rörde fråga om straff för företagsspioneri då en anställd 

lämnat ut företagshemligheter denna haft lovlig tillgång till i sitt arbete. Den anställde dömdes inte då han inte 

olovligen berett sig tillgång till informationen.    
28

 Dir. 2007:54. 
29

 SOU 2008:63. 
30

 Prop. 1987/88:155, s. 8−9. Bet. 1988/89:LU30, s. 14. Bet. 1989/90:LU37, s. 15. 
31

 Prop. 1987/88: 155, s. 9. Bet. 1989/90:LU37, s. 15. 
32

 Bet. 1989/90:LU37, s. 15−16. Prop. 1987/88:155, s. 9−11. SOU 1983:52, s. 267−268. 
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möta den internationella standarden. Ett likartat skydd mellan olika länder skulle bidra till ett 

ökat kunskapsflöde från utländska företag till Sverige. Ett annat syfte var att skapa effektivare 

ingrepp mot utnyttjande av hemligheter. Det främsta syftet med FHL är dock att skapa balans 

mellan ett skydd för hemligheter så att investeringsviljan upprätthålls och att samtidigt behålla 

en effektiv och fri konkurrens på marknaden. Att förhindra och ingripa mot angrepp som är 

förkastliga på det sätt att de snyltar på någon annans utvecklingsarbete är därför det 

huvudsakliga syftet.
33

 Även i propositionen och de kommande betänkandena vidhölls dessa 

punkter som viktiga syften.
34

  

FHL är uppbyggd på en avvägning mellan många motstridiga intressen. Det tydligaste 

intresset är yttrandefriheten vilket har fått stor plats i både förarbetena och i den allmänna 

diskussionen. Lagen får inte medföra begränsningar av yttrandefrihet och opinionsbildning. 

Ett annat tungt intresse är marknadsekonomin och den privata äganderätten som i sin tur vägs 

mot främst konkurrensrätten vars syfte är att upprätthålla en sund konkurrens. Arbetstagarna 

vilka måste kunna utnyttja sina kunskaper som de själva anser lämpligt står för ytterligare ett 

intresse.
35

 

2.3 Allmän överblick 

FHL reglerar straffansvar samt skadeståndsansvar och föreläggande av vitesförbud för den 

som bryter mot lagens bestämmelser. Lagen är delvis dispositiv och delvis tvingande. 

Bestämmalsen i 1 § FHL är tvingande och innehåller en definition av begreppet 

företagshemlighet som utgör ramen för vad som innefattas i begreppet.
36

 Parter kan inte 

genom avtal utöka tillämpningsområdet. Det är däremot helt i enlighet med lagen att genom 

avtal inskränka tillämpningsområdet genom en snävare definition av begreppet 

företagshemligheter.
37

  

FHL innehåller huvudsakligen inte några regler som förelägger tystnadsplikt. I stort sett 

bygger den på att tystnadsplikten har uppkommit på grund av lag eller genom avtal. Undantag 

finns i två paragrafer som ålägger tystnadsplikt under vissa förutsättningar. 7 § FHL reglerar 

                                                 
33

 SOU 1983:52, s. 267−271. 
34

 Prop. 1987/88:155, s. 9−10. Bet. 1988/89:LU30, s. 14−15. Bet. 1989/90LU:37 s. 16−17. 
35

 Fahlbeck, Lagen om skydd för företagshemligheter, 2013 s. 31. Prop. 1987/88:155, s. 9. 
36

 Bet. 1989/90:LU37, s. 23. 
37

 Fahlbeck, Lagen om skydd för företagshemligheter, 2013, s. 292−294. Tonell, Sekretessavtal, 2012, s. 61. 
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tystnadsplikt för arbetstagare efter avslutad anställning och 8 § ålägger den som fått del av 

företagshemligheter i strid med FHL med tystnadsplikt.
38

  

Lagen gäller endast för obehöriga angrepp på företagshemligheter, 2 § FHL. Lagen skyddar 

inte om någon röjer uppgifter om brottslighet eller missförhållanden inom företaget, 2 § 2 st. 

FHL. Det kan tyckas vara självklart att rättsordningen inte skyddar oegentligheter. Detta 

uttalas även i propositionen. Men efter den kritik som riktades mot förslaget under 

lagstiftningsprocessen gällande att lagen skulle inskränka yttrandefriheten infördes en 

paragraf med en uttalad undantagsregel i 2 § FHL.
39

 Bestämmelsen är tvingande.
40

  

3 Vad är en företagshemlighet? 

Företagshemlighet är ett begrepp som är centralt genom hela uppsatsen. I detta kapitel utreds 

begreppet ingående.  

3.1 Definition enligt FHL 

FHL inleds med en legaldefinition av begreppet företagshemlighet. Med företagshemlighet 

avses enligt lagens 1 § ”information om affärs- eller driftförhållanden i en näringsidkares 

rörelse som näringsidkaren håller hemlig och vars röjande är ägnat att medföra skada för 

honom i konkurrenshänseende.” Definitionen är medvetet vidsträckt för inte begränsa lagens 

tillämpningsområde utan tvärtom, innefatta olika typer av information.
41

 Formuleringen 

ställer upp ett antal kriterier som ska vara uppfyllda för att en företagshemlighet ska anses 

föreligga.  

En företagshemlighet ska bestå av: 

 information om affärs-eller driftsförhållanden i en näringsidkares rörelse, 

 som näringsidkaren håller hemlig, 

 vars röjande är ägnat att medföra skada i konkurrenshänseende. 

                                                 
38

 Se Fahlbeck, Lagen om skydd för företagshemligheter, 2013, s. 31 och 290. SOU 2008:63, s. 93. Se även bet. 

1989/90:LU37, s. 43 angående 6−7 §§ FHL.  
39

 Se bet. 1989/90:LU37, s. 21−35. 
40

 Tonell, Sekretessavtal, 2012, s. 61. 
41

 Prop. 1987/88:155, s. 12 samt bet. 1989/90:LU37, s. 21. 
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3.1.1 Information om affärs- eller driftsförhållanden i en näringsidkares rörelse 

Begreppet information har samma vidsträckta innebörd som i allmänt språkbruk och syftar till 

att vara en neutral samlingsbeteckning för vilken form av uppgifter och kunnande som helst. 

Ifall uppgifterna är enkla och okomplicerade eller har karaktären av mer unika och komplexa 

saknar betydelse. 1 § 2 st. FHL klargör att uppgifterna inte behöver vara dokumenterade utan 

det är tillräckligt om de finns som enstaka personers kännedom om ett visst förhållande. Även 

enskilda individers minneskunskap eller vetande omfattas alltså. Begreppet information är vitt 

och gränserna för vad som utgör en företagshemlighet bestäms istället utifrån de andra 

rekvisiten i definitionen.
42

 Lagen uppställer inte något krav på kvalitet eller originalitet av 

informationen motsvarande uppfinningshöjd inom patenträtten eller verkshöjd inom 

upphovsrätten.
43

 

Vidare så ska informationen ha en koppling till ett företag. Som det uttrycks i lagtexten är det 

information hänförlig till affärs- eller driftsförhållanden i en näringsidkares rörelse som 

avses. Begreppet näringsidkare innefattar varje form av ekonomisk verksamhet, som 

yrkesmässigt drivs av en fysisk eller juridisk person, oavsett om den är vinstdrivande eller 

inte. Som näringsidkare räknas inte bara privata företag utan även myndigheter betraktas som 

näringsidkare i den mån de bedriver näringsverksamhet.
44

 Ideella föreningar och 

verksamheter som kan ha ekonomiska konsekvenser men inte är ekonomiska till sin art, t.ex. 

facklig verksamhet, faller utanför.
45

 

Informationen ska i något hänseende röra verksamheten. I begreppet inkluderas inte 

uteslutande sådan information som kan hänföras till den pågående driften eller produktionen, 

utan också uppgifter som rör exempelvis forskning, utvecklingsarbete eller liknande. Det är 

inte bara uppgifter om enskilda affärshändelser som innefattas i begreppet. Även mer allmänt 

hållna uppgifter om marknadsundersökningar, reklamkampanjer, prissättningskalkyler och 

liknande avses. I propositionen uttalas att åtskillnad måste göras mellan information om 

affärs- eller driftsförhållanden som finns i en näringsidkares rörelse och sådant som snarare 

kan klassas som personlig kunskap och skicklighet hos anställda.  Uppdelningen förväntas, av 

nämnda lagförarbete, sällan ha en praktisk betydelse. Det bör snarare ge uttryck för en princip 

om att information som vem som helst med tillräcklig utbildning kan omsätta i praktiskt 

                                                 
42

 Prop. 1987/88:155, s. 34 samt bet. 1989/90:LU37, s. 20. 
43

 Prop. 1987/88:155, s. 12. SOU 2008:63, s. 362−363. 
44

 Prop. 1987/88:155, s. 34−35. 
45

 Fahlbeck, Lagen om skydd för företagshemligheter, 2013, s. 32. 
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resultat bör anses som information i näringsidkarens rörelse. Information som däremot är 

knuten till en individ och inte genom instruktioner kan överflyttas till någon annan bör anses 

vara av personlig art och därmed inte ingå i rörelsen.
46

   

3.1.2 Hemlighållande 

Redan utav lagens namn framgår det tydligt att det krävs ett hemlighållande för att lagen ska 

vara tillämplig. Begreppet har dock en relativ betydelse. Informationen måste hållas hemlig 

av näringsidkaren. Det finns däremot inget krav på ett absolut hemlighållande. Information av 

det slag som lagen avser är förmodligen i normalfallet känd av flera. Begreppet hemlig ska 

förstås som att informationen inte finns tillgänglig för envar som vill ta del av den. Generellt 

kan sägas att om informationen endast delges de anställda som behöver den för att kunna 

sköta sitt arbete räknas den som hemlig. Det innebär också att det kan se olika ut inom olika 

företag. I ett mindre företag kanske alla i bolaget har vetskap om informationen, medan den 

kan vara begränsad till en eller några avdelningar i ett större företag.
47

 

Rekvisitet hemlighållande utgör inte något hinder för att informationen sprids utanför 

företaget. En spridning innebär inte nödvändigtvis att informationens hemliga beskaffenhet 

går förlorad. Vid organiserat samarbete eller t.ex. licensiering bibehåller information oftast sin 

hemliga karaktär. Det essentiella är att spridningen inte är allmän och okontrollerad. 

Informationen måste hållas inom en krets som är identifierbar och sluten. I hemlighållandet 

ingår att näringsidkaren ska ha som ambition att hålla informationen inom den krets den är 

känd. Hur detta manifesteras kan se väldigt olika ut och variera mellan olika företag. 

Näringsidkaren kan exempelvis hemligstämpla dokument, utfärda koder, begränsa 

tillträdesmöjligheterna genom inlåsning eller informera de anställda om sekretessen. I 

propositionen tydliggörs att näringsidkarens ambition att hemlighålla informationen inte ska 

ses som ett formkrav på att en åtgärd måste vidtas. Det kan vara tydligt att arbetsgivaren har 

som avsikt att hålla informationen hemlig utan att det uttryckligen uttalas. En formell åtgärd i 

syfte att hemlighålla information är inte nödvändig för att lagen ska vara tillämplig. Däremot 

kan bristande säkerhetsåtgärder medföra att de anställda inte är medvetna om att 

informationen är hemlig och i slutändan leda till att de inte kan drabbas av någon påföljd om 

de röjer hemligheten.
48

 Fahlbeck menar att kravet på att näringsidkaren aktivt försöker 

                                                 
46

 Prop. 1987/88:155, s. 35. Jämför AD 2009 nr. 63; en kundlista kan utgöra en företagshemlighet. 
47

 Prop. 1987/88:155, s. 35−36. 
48

 Prop. 1987/88:155, s. 35−36. 
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hemlighålla uppgifter är uttunnat på grund av allmänna rättsliga principer om lojalitet och 

tystnadsplikt i avtalsförhållanden.
49

 

3.1.3 Röjande är ägnat att medföra skada i konkurrenshänseende 

Informationen måste ha ett värde för näringsidkaren. Värdet visar sig genom att ett röjande av 

hemligheten medför eller kan medföra skada. Det krävs inte att skada faktiskt uppkommer 

utan det är tillräckligt att röjandet typiskt sett medför skada. Röjandet kan orsaka antingen 

ekonomiska konsekvenser eller medföra annan skada.
50

  

Under processen med lagstiftningen tillades ytterligare ett rekvisit som inte fanns med i det 

ursprungliga förslaget. I den promemoria som utarbetades av lagutskottet, efter uppståndelsen 

med anledning av propositionen, framfördes förslag gällande skaderekvisitet att det 

förtydligas att endast röjande som medför skada i konkurrenshänseende ska skyddas av lagen. 

Detta framgick inte i klartext i propositionen men kunde dock utläsas av motiven. I 

betänkande 1988/89:LU30 föreslog lagutskottet att omformulera 1 § FHL i enlighet med 

promemorians förslag.
51

 Denna formulering behölls även i det senare betänkandet som 

slutligen antogs av riksdagen. Tillägget motiveras med att avsikten med lagen är att skydda 

information som bidrar till en sund konkurrens på marknaden. All typ av information ska inte 

åtnjuta skydd bara för att näringsidkaren håller den hemlig. Information om brottsliga 

förfaranden eller missförhållanden på arbetsplatsen är inte av den art som lagen avser att 

skydda.
52

 Endast uppgifter som är så väsentliga för verksamheten att konkurrensförmågan 

påverkas negativt om de röjs bör betraktas som företagshemligheter.
53

       

3.2 Definition enligt TRIPS-avtalet 

Sverige är anslutet till World Trade Organization (WTO) och därigenom även Agreement on 

Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS-avtalet).
54

 Alla medlemsstater I 

EU är anslutna till TRIPS.
55

 Avtalet är tänkt att fungera som en nedre gräns för de 

minimistandarder medlemsländerna måste uppnå gällande skyddet för immaterialrätter. De 

anslutna staterna måste anpassa sin lagstiftning så att den går i linje med avtalet. Det är 

                                                 
49

 Fahlbeck, Lagen om skydd för företagshemligheter, 2013, s. 32. 
50

 Prop. 1987/88:155, s. 37. 
51

 Bet. 1988/89:LU30, s. 20−21. Jämför prop. 1987/88:155, s. 9 och 13. 
52

 Bet. 1989/90:LU37, s. 20−24. 
53

 Prop. 1987/88:155, s. 13.  
54

 Levin, Lärobok i immaterialrätt, 2011, s. 49. Även SOU 2008:63, s. 240. 
55

 Beslut 94/800/EG, se även direktiv (EU) 2016/943.  
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möjligt att erbjuda ett mer långtgående skydd än avtalet medger men dock inte ett lägre.
56

 

Avtalet omfattar även skyddet för företagshemligheter, eller ”protection of undisclosed 

information” som det benämns i TRIPS. I artikel 39 föreskrivs att medlemmar ska tillförsäkra 

fysiska och juridiska personer en möjlighet att motverka att information de lagligen förfogar 

över röjs-, anskaffas- eller används av andra utan samtycke, på ett sätt som strider mot god 

sed så länge informationen faller in under definitionen i TRIPS-avtalet. Den avsedda 

informationen ska vara hemlig i det avseendet att den varken som helhet eller i den aktuella 

sammansättningen är känd- eller fritt tillgänglig för personer som normalt hanterar den 

sortens information. Den ska även ha ett kommersiellt värde på grund av att den är hemlig 

samt vara föremål för rimliga hemlighållandeåtgärder vidtagna av den som lagligen förfogar 

över informationen.
57

 Artikel 41 ålägger vidare medlemmarna en skyldighet att se till att det 

finns effektiva åtgärder mot överträdelser av avtalet. Levin menar att Sveriges lagstiftning har 

ansetts motsvara dessa krav.
58

 Bernitz är dock tveksam till om de regler som svensk rätt 

uppställer uppfyller konventionens krav på skydd mot alla typer av anskaffning röjande eller 

användning som sker i strid med god affärssed.
59

 

3.3 NJA 1998 s. 633 Jahab 

Ett rättsfall som belyser ett flertal frågor kring FHL är NJA 1998 s. 633. Företaget Jahab hade 

utarbetat en affärsplan, kallad verket, för att främja användandet av datorer som hjälpmedel 

vid undervisningen i skolan. Tanken var att upprätta ett samarbete mellan Jahab, ett företag i 

databranschen och en organisation med lärarankrytning som tillsammans skulle bilda ett nytt 

bolag. Jahab tog kontakt med Lärarförbundet och Apple och lade fram ett förslag om 

kommersiell samverkan mellan parterna. Både Lärarförbundet och Apple fick under 

kontakterna ta del av Jahabs affärsplan. Under förhandlingarna vidareutvecklades 

affärsplanen. I kontakten med Apple uttryckte Jahab att bolaget förutsatte att ingen 

information skulle läcka ut. Någon liknande begäran delgavs inte Lärarförbundet. Efter 

förhandlingarna pågått ett tag valde Lärarförbundet att förverkliga projektet utan inblandning 

av Jahab. Jahab hävdade att de andra företagen fått del av verket i förtroende som ett underlag 

för ett ställningstagande till om de ville delta i projektet. Att Lärarförbundet och Apple 

                                                 
56

 TRIPS-avtalet, artikel1. Samt Levin, Lärobok i immaterialrätt, 2011, s. 49. 
57

 TRIPS-avtalet artikel 39 punkt 1 och 2. 
58

 Levin, Lärobok i immaterialrätt, 2011, s. 253. Det har dock ifrågasatts från flera håll om Sveriges reglering 

kring bevissäkring vid utnyttjande eller röjande av företagshemligheter uppfyller kraven i enlighet med TRIPS-

avtalet. Se prop. 1998/99:11, s. 1 och 51−52. SOU 2008:63, s. 242−243. Se även SOU 2008:63, s. 255−260.  
59

 Bernitz, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, 2009, s. 348. Jämför NJA 2001 s. 362. 
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utelämnat Jahab vid genomförandet av planen menade Jahab var ett utnyttjande av bolagets 

företagshemligheter. 

HD slår i domen fast att det inte krävs ett uttryckligt förbud mot att vidarebefordra 

information om det utifrån omständigheterna är underförstått att innehavaren vill hålla 

informationen hemlig. Jahab hade endast lämnat uppgifter till potentiella samarbetspartners. 

Lärarförbundet ansågs därför ha fått del av informationen i förtroende.  

Vid bedömningen av om röjandet var ägnat att medföra skada i konkurrenshänseende för 

Jahab uttalade sig HD utan vidare motivering att ”Det får anses att verket var tillräckligt 

kvalificerat för att ett röjande typiskt sett var ägnat att medföra skada för JAHAB i 

konkurrenshänseende.” 

HD ansåg vidare att Lärarförbundet uppsåtligen utnyttjat Jahabs företagshemligheter genom 

att bilda ett bolag i enlighet med de centrala delarna i affärsplanen dock med skillnaden att 

Jahab uteslutits från projektet. HD ansåg på de av tingsrätten anförda domskälen att Apple 

inte kunde anses ha utnyttjat eller röjt företagshemligheterna på ett sätt som medför 

skadeståndsskyldighet. Tingsrätten grundade sin bedömning på att Apple inte medverkat i den 

nya bolagsbildningen. Trots att Apple i ett senare skede ingått ett samarbetsavtal med det 

nybildade bolaget ansågs de inte ha utnyttjat företagshemligheterna i den mening som 

förutsätts i lagen.  

Två justitieråd var skiljaktiga gällande motiveringen av skadeståndsbedömningen men var i 

övrigt överens med majoriteten.   
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4 Know-how  

Ett begrepp som ofta förekommer i samband med företagshemligheter är know-how. Även då 

begreppen ibland används synonymt finns det grundläggande skillnader.
60

 I det här kapitlet 

utreds begreppet know-how och en förklaring framställs av hur det fortsättningsvis kommer 

att används i uppsatsen.  

4.1 Vad är know-how? 

Inom näringslivet används ofta begreppet know-how. Det finns ingen konkret svensk 

motsvarighet till det engelska begreppet. Det ord som ligger närmast till hands att använda 

torde vara kunskap.
61

 Know-how som begrepp är väl etablerat i såväl Sverige som de flesta 

andra länder trots sin något oklara innebörd.
62

 Fahlbeck hänvisar till Nationalencyklopedin 

(NE) för en definition av ordet där det förklaras som; ”sammanfattande benämning, 

huvudsakligen använd inom näringslivet, på den tekniska och ekonomiska kunskap och 

erfarenhet som är säregen för exempelvis ett företag”. Know-how kan utgöras även av 

personligt kunnande, skicklighet och erfarenhet och avse såväl hemlig- som icke hemlig 

information.
63

  

Know-how innefattar en särskild form av kunskap. Den kan vara av olika slag men handlar på 

något sätt om kunskapsöverföring, av sätt eller metoder att utföra något, från licensgivaren till 

licenstagaren. Fischer, Pettersson och Wistam beskriver det som en hjälp till självhjälp. De 

menar att rent finansiell information, om t.ex. lönsamhet i bolaget, faller utanför begreppet 

eftersom att den inte går att använda till något annat än att just bedöma lönsamheten. Kunskap 

om marknadsföring eller tillverkning är å andra sidan exempel på sådant som licenstagaren 

kan omsätta i någon form av tillvägagångssätt.
64

 

Det saknas svenska lagregler om know-how. Begreppet är betydligt vidare än det juridiska 

begreppet företagshemligheter vilket Fahlbeck menar kan sägas utgöra kärnan av know-how. 

I fall då information inte skyddas i egenskap av en företagshemlighet eller genom den 

immaterialrättsliga lagstiftningen kan det likväl röra sig om know-how men det åtnjuter inget 

                                                 
60

 Se Helgesson, Affärshemligheter i samtid och framtid, 2000, s. 70−71. 
61

 Fischer, Pettersson, Wistam, Know-howlicensavtal, 1996, s.71−72. 
62

 Sandgren, Patentlicenser, 1974, s. 164. 
63

 Fahlbeck, Lagen om skydd för företagshemligheter, 2013, s. 287. Nationalencyklopedin, know-how. 

[http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/know-how] (hämtad 2016-11-24). 
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 Fischer, Pettersson, Wistam, Know-howlicensavtal, 1996, s. 71−72. Se även Sandgren, Patentlicenser, 1974, s. 

181. 
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rättsligt skydd. Det går däremot att på avtalsrättslig grund skapa ett skydd för informationen.
65

 

Här kan tilläggas att skyddet endast gäller mellan berörda parter. 

Det finns även negativ know-how. Innebörden är att kunskapen består av information om hur 

något inte ska göras och hur misstag ska undvikas, istället för hur något bör utföras. Den här 

typen av know-how kan vara minst lika viktig som positiv know-how. Ofta uppkommer 

kunskapen genom forskning eller erfarenhet och innebär då en tidsvinst för företag inom 

samma bransch som slipper upprepa misstagen.
66

 

Sandgren menar att know-how ges en mycket vid innebörd i licensavtal. Den del av 

avtalsobjektet som inte är patenterad eller under patentansökan benämns ofta know-how. Vid 

tillverkningsavtal består avtalsobjektet ofta av blandad information. En viss del kan vara 

patenterad, en viss del erhåller skydd som företagshemligheter och en viss del är kunskap som 

inte skyddas rättsligt. Sandgren uppfattar läget som att många avtal om know-how till och 

med helt torde utgöras av information som varken är hemlig eller patenterbar. Han är av den 

åsikten att det mest naturliga är att den information som faktiskt är föremål för förfoganden i 

licensavtalet benämns know-how oavsett om den är patenterad, hemlig eller ej hemlig. Han 

menar att det ger ett bättre underlag för att fastställa parternas förpliktelser än en bestämd 

definition som utgår från en rättsligt skyddad informationskategori. Både företagshemligheter 

och know-how överförs från licensgivare till licenstagare i syfte att den senare ska få kunskap 

om hur något ska utföras. All den information som ska överföras enligt licensavtalet placerar 

Sandgren under begreppet know-how, med undantaget av sådant som skyddas av patent. Han 

menar också att know-how kan ses som ett samlingsbegrepp för tekniskt kunnande som trots 

sin brist på patenträttsligt skydd har ett ekonomiskt värde. Värdet visar sig genom att andra är 

villiga att betala för informationen. Detta ekonomiska värde menar Sandgren är det enda 

kriteriet som kan sätta en nedre gräns för vad som är know-how.
67

   

I EU:s förordning 316/2014 om gruppundantag för tekniköverföring definieras know-how 

under artikel 1 som ”ett paket bestående av praktisk information, som är ett resultat av 

erfarenheter och testning och som är i) hemlig, det vill säga inte allmänt känd eller 

tillgänglig, ii) väsentlig, det vill säga viktig och till nytta för produktion av avtalsprodukterna, 
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 Fahlbeck, Lagen om skydd för företagshemligheter, 2013, s. 287−288. Nationalencyklopedin, know-how. 

[http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/know-how] (hämtad 2016-11-24). Se även 

Domeij, Know-howlicenser efter offentliggörande, 2008, s. 232-236 för ett utförligt resonemang. 
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 Fischer, Pettersson, Wistam, Know-howlicensavtal, 1996, s. 71−72. Sandgren, Patentlicenser, 1974, s. 178. Se 

även Runesson, Licens till patent och företagshemligheter i avtals- och kontraktsrätten, 2014, s. 38. 
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och iii) identifierad, det vill säga att den är så ingående beskriven att det är möjligt att 

kontrollera att den uppfyller kriterierna för att vara hemlig och väsentlig”.
68

 Definitionen 

överensstämmer inte helt med vad uppfattningen tycks vara i Sverige. Dock så bör man vara 

medveten om att den definitionen är avsedd att gälla i nämnda förordning. 

Gällande relationen mellan know-how och företagshemligheter anser Domeij att definitionen 

av företagshemlighet enligt 1 och 2 §§ FHL inte bör uppfattas som en tvingande reglering av 

utrymmet för know-howlicenser. Lagrummen styr när FHL är tillämplig men begränsar inte 

den allmänna avtalsrätten eller sanktioner som följer av avtalsbrott. Om hemlig information 

skulle bli offentlig efter avtalets ingående ska vanlig avtalstolkning tillämpas.
69

 Även 

Sandgren anser det råder konsensus inom nordisk doktrin att full rättsverkan bör tillkomma 

innehållet i know-howavtal även om kunskapen inte är hemlig.
70

 

4.2 Egen analys om förhållandet till företagshemligheter 

Rent teoretiskt är det en skillnad på know-how och företagshemligheter även om de är nära 

besläktade och i många fall avser samma typ av information. För att sammanfatta begreppet 

know-how och även förtydliga hur det kommer användas fortsättningsvis i uppsatsen kan 

följande sägas. Det är ett ganska vagt begrepp även om det används flitigt i bland annat 

näringslivet. Intrycket är att den allmänna uppfattningen om begreppet ganska väl återspeglas 

i den korta redogörelsen ovan. Det närmare innehållet i know-how varierar från situation till 

situation men det ska på något sätt röra sig om information som är eftertraktansvärd. Eftersom 

know-how inte är föremål för rättsligt skydd är definitionen heller inte så intressant annat än i 

avtalsrättsliga situationer då definitionen i stort sett bestäms av avtalsparterna. Vad som utgör 

know-how kan därför enligt min mening på ett ganska enkelt sätt sammanfattas som 

information av sådant intresse att andra är villiga att betala för den. En uppfattning som delas 

av Sandgren. Visserligen kan information rent tekniskt vara know-how även om ingen är 

villig att betala för den, då anledningarna kan vara många till varför intresset brister. Det kan 

helt enkelt vara så att priset är för högt satt. Men definitionen blir obehövlig om det inte finns 

några spekulanter. Andras vilja att ekonomiskt kompensera innehavaren tyder på att 

informationen är av vikt och antingen så avancerad att de själva inte kan ta fram samma 

information eller så omständlig- eller kostsam att ta fram att det lönar sig att betala istället.   
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 Domeij, Know-howlicenser efter ett offentliggörande, 2008, s. 236. 
70

 Sandgren, Patentlicenser, 1974, s. 184. Se även Tonell, Sekretessavtal, 2012, s. 61.  



26 

 

Definitionen i förordningen om gruppundantag för tekniköverföring
71

 kan tjäna som riktlinje 

men den skiljer sig på framförallt kriterierna hemlig och identifierad mot den allmänna 

uppfattningen i Sverige. Det finns inget krav på att know-how ska vara hemlig. Att 

informationen ska vara så ingående beskriven att det är möjligt att kontrollera om den 

uppfyller definitionen tolkar jag i stort sett som att den behöver vara dokumenterad. Inte 

heller det finns det krav på enligt svensk rätt.
72

 

Som Fahlbeck uttryckt kan företagshemligheter sägas vara kärnan av know-how.
73

 All know-

how är inte nödvändigtvis företagshemligheter i lagens mening. Företagshemligheter behöver 

dock inte heller vara know-how. En ritning kan t.ex. utgöra en företagshemlighet enligt FHL 

men inte avse den typ av kunskapsöverföring som avses med begreppet know-how. 

Fortsättningsvis när begreppet företagshemligheter används avses just information som 

skyddas av FHL. Know-how inryms i den avgränsningen till den del informationen uppfyller 

kriterierna i FHL. Med know-how åsyftas dock, om inget annat sägs, information i licenser 

som inte är företagshemligheter. Begreppen kommer användas för att särskilja olika typer av 

information. 

5 Relationen till EU-rätten 

Beslut har fattats om att harmonisera skyddsreglerna för företagshemligheter inom EU vilket 

ska vara gjort 2018. Eftersom att det finns en risk att rättsläget påverkas av de förändringar 

som är för handen kommer förslaget och direktivet kort att redogöras för utifrån de aspekter 

som skulle kunna inverka på de frågor som behandlas i uppsatsen. Det är framförallt 

definitionen av företagshemligheter och påföljderna vid angrepp som är av intresse.  

5.1 Harmoniserade regler inom EU 

Det saknas en enhetlig reglering av skydd för företagshemligheter inom EU. För att samordna 

lagstiftningen inom unionen lade Kommissionen 2013 fram ett direktivförslag inför 

Europaparlamentet och Rådet.
74

  Sverige är unikt på det sätt att det som enda land inom EU 

har en specifik lag till skydd för företagshemligheter. Alla länder har någon sorts skydd för 

företagshemligheter men regleringen ser väldigt olika ut. Ett flertal länder lutar sig mot så 
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kallade unfair competition laws, obligationsrättslig eller avtalsrättslig lagstiftning samtidigt 

som den arbetsrättsliga lagstiftningen i de flesta länder delvis reglerar frågan. I de flesta 

länder är tillgrepp
75

 av företagshemligheter även kriminaliserat genom straffrätten. Skyddet 

inom unionen är ojämnt och blir otillräckligt då de nationella reglerna ter sig så olika.
76

  

Syftet med att harmonisera reglerna inom EU är att skapa en likvärdig skyddsnivå för 

företagshemligheter i alla medlemsländer och därigenom öka företagens konkurrenskraft samt 

att främja innovation, forskning, utveckling och kunskapsöverföring inom unionen. 

Förhoppningen är även att se en ökad gränsöverskridande interaktion mellan företag.
77

 

I direktivförslaget menar Kommissionen att den typ av information som förslaget gäller ofta 

refereras till genom olika benämningar. De har valt att använda begreppet trade secrets 

eftersom det bäst sammanfattar vad som bör inkluderas under begreppet.
78

 

Företagshemligheter
79

 kommer existera oavsett vad lagstiftningen säger, men de gynnas av ett 

rättsligt skydd från tillgrepp. Vidare är företagshemligheter viktigt inom alla EU:s 

ekonomiska sektorer, inkluderat kunskapsbaserade industrier samt icke innovationsdrivande 

industrier. I rapporten framkommer att företag inom EU, oavsett storlek, värderar 

företagshemligheter lika högt eller högre än patent och andra immateriella rättigheter.
80

 

Förslaget innebär att ett direktiv ska utfärdas innehållandes krav för en förhöjd skyddsnivå 

som medlemsländerna ska integrera i sin lagstiftning. Eftersom ett direktiv innebär 

implementering i nationell lagstiftning ger det länderna större frihet att själv hitta en lämplig 

lösning. Kommissionen lyfte argumentet att ett direktiv också kan leda till att skillnader 

mellan de nationella lagstiftningarna lever kvar efter implementeringen då länderna själva 

måste införa de uppställda kriterierna i respektive lands lagstiftning. De ansåg dock att risken 

var liten då eventuella avvikelser styrs utifrån vilket spelrum som direktivet ställer upp för 

medlemsländerna. Definitionen av kärnbegreppen ”trade secrets” och ”misappropriation” 

samt påföljderna kan göras tillräckligt tydliga för att inte orsaka nationella avvikelser under 
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resans gång.
81

 Direktivet ska enbart innehålla bestämmelser om civilrättsliga påföljder. 

Definitionen av företagshemligheter ska utformas i överensstämmelse med den i TRIPS-

avtalet och kommer inte vara smalare än existerande nationella definitioner.
82

  

Förslaget antogs den 8 juni 2016 av Europaparlamentet och Rådet genom direktiv 2016/943. I 

maj 2016, strax före direktivet antogs, beslutade Sveriges riksdag att tillsätta en utredare vars 

uppgift blir att se över den svenska lagstiftningen beträffande företagshemligheter och ge 

förslag på vilka lagändringar som krävs för att möta villkoren i det nu antagna direktivet. 

Uppdraget ska redovisas senast den 19 maj 2017.
83

 

Direktivet fastställer minimibestämmelser mot att företagshemligheter olagligen anskaffas, 

utnyttjas och röjs. Definitionen av begreppet företagshemlighet är snarlik den i TRIPS-avtalet. 

För att klassas som en företagshemlighet krävs att det rör sig om information som är hemlig i 

den meningen att den varken som helhet, eller i den form dess beståndsdelar är sammansatta, 

är allmänt känd hos-, eller lättillgänglig för, personer inom de kretsar som normalt hanterar 

information av den typen. Informationen ska också ha ett kommersiellt värde pga. att den är 

hemlig samt så ska den person som lagligen kontrollerar informationen ha vidtagit rimliga 

åtgärder för att hålla den hemlig.
84

  

Direktivet ska inte skapa någon exklusiv rättighet till informationen. Det kommer fortfarande 

att vara lagligt för olika aktörer att använda sig av samma information om den är sprungen ur 

en oberoende upptäckt eller skapande, eller identifierad genom reversed engineering. 

Anskaffanden, utnyttjanden och röjande som föreskrivs eller tillåts i lag bör även vara tillåtna. 

Framförallt gäller det arbetstagares eller arbetstagarföreträdares utövande av sin rätt till 

information i enlighet med nationell- eller unionslagstiftning. Att anskaffandet behandlas som 

lagligt bör inte påverka anskaffarens skyldigheter att behandla informationen konfidentiellt 

eller olika begränsningar av utnyttjandet.  I övrigt är alla metoder för att anskaffa information, 

som under omständigheterna överensstämmer med god affärssed, tillåtna.
85

  

De förfaranden som är olagliga kan sammanfattas som när någon med otillbörliga medel 

tillägnar sig- eller röjer företagshemligheter. Anskaffanden som sker utan innehavarens 

samtycke är olagliga när någon bereder sig tillgång till, tillägnar sig eller kopierar handlingar, 
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föremål, material, ämnen eller elektroniska filer, eller på annat sätt tillägnar sig en handling i 

strid med god affärssed. Vidare ska röjande av företagshemlighet anses olagligt när det sker 

utan samtycke av innehavaren och görs av en person som aningen har anskaffat hemligheten 

olagligt, bryter mot ett avtal om konfidentialitet eller någon annan skyldighet hemlighålla 

uppgiften eller bryter mot en avtalsförpliktelse eller annan skyldighet att begränsa utnyttjandet 

av hemligheten.
86

  

Anskaffande, utnyttjande eller röjande ska vara olagligt även i situationer då personen vid 

tidpunkten för handlingen visste om eller borde ha vetat om att informationen direkt eller 

indirekt erhållits från någon som utnyttjat eller röjt företagshemligheten på ett sätt som är 

olagligt.
87

 

Medlemsstaterna ska ansvara för att se till att den som innehar företagshemligheter har rätt att 

ansöka om de åtgärder, förfaranden och rättsmedel som föreskrivs i direktivet för att 

förhindra, eller få ersättning för, att företagshemligheten olagligen anskaffats, utnyttjats eller 

röjts.
88

 

5.2 Egen reflektion över direktivet och dess eventuella påverkan på 

svensk rätt 

Den svenska lagstiftningen användes delvis som förebild vid författandet av direktivförslaget. 

Eftersom Sverige är det enda land inom EU med en särskild lag för ändamålet redogjordes 

FHL för i förslaget och hänvisningar till svensk lagstiftning förekom relativt ofta.
89

 I förslaget 

gjordes det tydligt att definitionen av företagshemligheter skulle överensstämma med den i 

TRIPS-avtalet. Likheten med TRIPS var också slående vid en jämförelse med det färdiga 

direktivet. Eftersom den svenska definitionen redan står i linje med TRIPS-avtalets definition 

och även har tjänat lite som modell vid utformningen av direktivet ser jag inte att det kommer 

bli några större förändringar i den svenska lagstiftningen vad gäller definitionen av begreppet 

för att möta de nya kraven.  

Angående vad som ska anses som olagligt är det inte heller här några påtagliga förändringar. 

När det kommer till licensering av företagshemligheter är det gällande själva avtalssituationen 

6 § FHL som är aktuell. Motsvarigheten återfinns i artikel 4 punkt 3 i direktivet. Med 
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anledning av detta kommer den nya EU-rättsliga lagstiftningen inte att nämnvärt påverka den 

svenska lagstiftningen. 

6 Information som licensobjekt 

Skyddet enligt FHL grundar sig i att ett förtroendeförhållande föreligger mellan 

näringsidkarna. Uppsatsen har som utgångspunkt att ett licensavtal finns mellan parterna 

vilket utgör grunden till detta förtroendeförhållande. Informationen skyddas dels av FHL och 

dels av det licensavtal som skyddet i FHL är sprunget från. Därmed löper ett kontraktsrättsligt 

skydd parallellt med skyddet för de skadeståndsgrundande handlingarna i FHL. Det finns 

följaktligen två parallella skyddsformer för informationen som till viss del bygger på 

varandra.  

6.1 Licenser 

Licenser kan omfatta olika sorters rättigheter. De närmare villkoren bestäms av själva 

licensavtalet. Det kan t.ex. röra sig om en rätt att använda en viss ensamrätt eller att utnyttja 

information i en bestämd omfattning, inom ett visst territorium eller under en viss tidsperiod. 

Licenser kan vara antingen enkla eller exklusiva. En enkel licens medger att licenstagaren 

använder licensobjektet på ett angivet sätt men licensgivaren behåller rätten att medge andra 

licenser eller att själv kunna bruka föremålet för licensen. En exklusiv licens innebär däremot 

att licenstagaren är den enda som tillåts använda licensobjektet.
90

 

Ett licensavtal kan slutas antingen på bestämd tid, tills vidare, eller för all framtid. Runesson 

väljer för det senare alternativet att formulera sig ”tid under vilken avtalet har praktisk 

betydelse” istället för avtal slutna för all framtid då han menar att det är en mer rättvisande 

benämning. För bedömning av vilken av avtalstiderna som parterna avsett används vanliga 

avtalstolkningsmetoder. Den närmare innebörden av att avtalet antingen sluts tills vidare eller 

för all framtid är att tillsvidareavtal kan sägas upp med skälig uppsägningstid medan 

evighetsavtal kan frånträdas om omständigheterna gör att avtalet saknar praktiskt betydelse 

eller att villkoren blir oskäliga.
91

 

                                                 
90

 Levin, Lärobok i immaterialrätt, 2011, s. 533−534. Sandgren, Patentlicenser, 1971, s.63. 
91

 Runesson, Licens till patent och företagshemligheter i avtals- och kontraktsrätten, 2014, s. 81−83. Jämför 

NJA 1992 s. 439 (Åhléns−Sko-city). 



31 

 

Licensavtal är en avtalsrättslig företeelse. I huvudsak är det parterna som bestämmer villkoren 

med vissa begränsningar genom allmänna avtalsrättsliga principer och tvingande lagstiftning, 

framförallt konkurrensrätten och avtalsrätten. Licensavtal är konsensualavtal som de flesta 

andra avtal och kan därför ingås även konkludent.
92

 Det saknas lagreglering av licensavtal och 

endast ett fåtal bestämmelser om licenser i andra lagar finns att tillgå som ledning.
93

  

6.2 6 § FHL 

FHL ger inte innehavaren av företagshemlig information en ensamrätt till denna information. 

Lagen skyddar mot att någon olovligen bereder sig tillgång till information eller röjer 

information denne erhållit i förtroende av innehavaren. Att någon parallellt med innehavaren 

självständigt upptäcker och använder samma information är något innehavaren får finna sig i. 

På samma sätt är det accepterat att genom omvänd ingenjörskonst, dvs. genom att granska en 

produkt som i behörig ordning är satt på marknaden, utvinna hemligheterna.
94

 

Under förutsättning att det uttalat eller underförstått råder tystnadsplikt för de 

företagshemligheter som avses i en licens blir licenstagaren skadeståndsskyldig enligt 6 § 

FHL om denne uppsåtligen eller av oaktsamhet utnyttjar eller röjer informationen. Att 

tystnadsplikt ska vara avsedd går att utläsa genom att 6 §, för ansvar, förutsätter att 

informationen har lämnats i förtroende. En företroendesituation föreligger endast om 

mottagaren av informationen insåg eller borde ha insett att den överlämnade informationen 

lämnats under förutsättning att mottagaren inte utnyttjar eller röjer uppgifterna. Bevisbördan 

för att information lämnats i förtroende ligger på uppgiftslämnaren.
95

  Det kan därför vara av 

intresse för den ursprunglige innehavaren att tydliggöra sina avsikter vilket enligt min mening 

på bästa sätt görs skriftligen.  

Mottagaren av företagshemligheterna måste vara i ond tro för att skadeståndsansvar ska 

uppstå. Tidpunkten för när ond tro ska föreligga är det tillfälle då uppgifterna överlämnas, inte 

den tidpunkt då röjandet sker. Att mottagaren tar del av uppgifterna i god tro och sedan röjer 

dem i ond tro medför således inget ansvar enligt 6 § FHL.
96
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För ansvar enligt 6 § FHL fordras att det råder en affärsförbindelse mellan parterna. Ofta 

innebär det att det föreligger en avtalsrelation mellan parterna men så är inte alltid fallet. 

Formuleringen affärsförbindelse medför att det inte krävs ett bindande avtal mellan parterna, 

utan ansvar kan uppkomma redan i ett förhandlingsstadie. Affärsförbindelsen kan vara av 

vilket slag som helst. Paragrafen gäller kommersiella förhållanden vilket innebär att parterna 

måste vara näringsidkare eller företrädare för näringsidkare.
97

 Parternas kontakter måste ske 

under affärsmässigt samförstånd. Samförståndet kan vara antingen uttryckligt eller 

underförstått men måste som ett minimum betyda att näringsidkarna är överens om att deras 

kommunikation är ett led i en affärsmässig förbindelse.
98

 

En licens om rätten att utnyttja företagshemligheter innebär att licensgivaren avstår från att 

utkräva skadestånd av licenstagaren så länge informationen används inom ramen för avtalet.
99

 

Ibland kan det hända mottagaren får del av mer information än vad som är nödvändigt eller 

mer än vad som omfattas av licensen. Sådan överskottsinformation innefattas inte i 

tystnadsplikten. Endast information som mottagaren accepterat att motta i förtroende medför 

ansvar vid ett utnyttjande eller röjande.
100

 6 § FHL skyddar endast information som omfattas 

av en mellan parterna existerande tystnadsplikt. Följden blir att det inte strider mot FHL att 

utnyttja eller röja information som inte kan bevisas ha utlämnats under sekretess.
101

 Det sagda 

visar på vikten av att ingå sekretessavtal redan i ett tidigt stadie av kontakt med motparten. 

Det belyser även värdet i att utforma sekretessavtal med stor försiktighet. Att i detalj 

nedteckna den information som anses vara hemlig kan vara vanskligt. En allt för detaljerad 

beskrivning kan medföra att sekretessavtalet tolkas som uttömmande medan en mer lös 

precisering kan innebära stora bevissvårigheter.  

För ansvar krävs att den som mottagit företagshemligheterna utnyttjar eller röjer dessa. 

Rekvisiten förekommer i flera paragrafer i FHL men det finns inget i förarbetena som pekar 

på att åtskillnad ska göras av innebörden mellan de olika paragraferna.
102

 I propositionen 

förklaras ett utnyttjande som: ”Med utnyttjande avses att någon i egen verksamhet praktiskt 

tillämpar den information som företagshemligheten innebär. Det skall vara fråga om ett 

kommersiellt utnyttjande, men det krävs inte att verksamheten går med vinst.” Ett röjande 
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innebär att den som mottagit informationen avslöjar den för någon annan.
103

 Rekvisiten 

utnyttja eller röja ställer krav på en viss aktivitet från mottagarens sida.
104

 6 § FHL är 

dispositiv.
105

  

7 Verkan av FHL efter avtalets upphörande 

I detta kapitel behandlas tillämpligheten av FHL efter licensavtalet upphört samt den 

tidsmässiga begränsningen av lagens skydd.  

7.1 Skydd för företagshemligheter efter avtalets upphörande 

När det kommer till skyddet för företagshemligheter är 6 § FHL tillämplig även efter att 

licensavtalet slutat gälla. Paragrafen medför skadeståndsskyldighet för den som utnyttjar eller 

röjer information denne fått del av i förtroende vid en affärsförbindelse. Lagrummet kräver 

ingen pågående avtalsrelation mellan parterna och därför kommer det att vara fortsatt 

tillämpligt även efter licensens utgång oavsett om näringsidkarna har reglerat frågan i avtalet 

eller inte.
106

 Så länge den berörda informationen uppfyller rekvisiten i 1−2 §§ FHL och i 

enlighet med 6 § FHL är lämnad i förtroende skyddas den därmed av lagen.  

7.2 Skydd för know-how efter avtalets upphörande 

Know-how, i den mening begreppet används i uppsatsen, skyddas inte av FHL. Viss 

information är självfallet även företagshemligheter och erhåller då skydd enligt resonemanget 

ovan. För övrig information som en gång varit en del av ett licensavtal blir läget lite 

annorlunda. Know-how skyddas endast avtalsrättsligt. Fischer, Pettersson och Wistam menar 

att det är svårt att ta tillbaka information vid licensens utgång. Licensgivaren kan kräva 

tillbaka dokumenterade uppgifter men den information som fysiska personer tillgodogjort sig 

som kunskap går inte att återlämna.
107
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7.3 Tidsmässig begränsning av skyddet i FHL 

Det finns ingen tidsbegränsning för hur länge mottagaren av företagshemligheter är förbjuden 

att utnyttja eller röja dessa enligt FHL. Så länge företagshemligheten i sig består, och ett 

röjande alltså är ägnat att medföra skada för näringsidkaren, kvarstår också skyddet.
108

    

I sammanhanget bör preskriptionsregeln i 10 § FHL uppmärkssammas. Paragrafen föreskriver 

att talan om skadestånd endast får avse skada under de fem senaste åren innan talan väcktes. 

Även om det inte finns en begränsning av skyddet framåt i tiden finns sålunda en regel som 

sätter gränsen för hur långt bakåt i tiden det går att utkräva ansvar.  

För att det skadeståndsrättsliga skyddet ska upphöra torde det krävas att något av rekvisiten i 

definitionen av företagshemlighet brister. Vilket av rekvisiten bör enligt min uppfattning inte 

spela någon roll så länge det medför att informationen inte längre ska betraktas som en 

företagshemlighet. Informationen kan bli offentlig, näringsidkaren i form av en juridisk 

person kan upplösas till följd av konkurs eller likvidation eller så medför ett röjande kanske 

inte längre skada i konkurrenshänseende.  

Låt säga att informationen av någon anledning har för förlorat sin rättsliga status vilket fått till 

följd att FHL inte längre skyddar uppgifterna. Företagshemligheterna får då samma status som 

know-how och är beroende av ett kontraktsrättsligt skydd. I följande kapitel förs resonemang 

kring om ett underliggande avtal kan erbjuda ett fortsatt skydd trots att lagens skydd upphört. 

8 Postkontraktuella förfogandebegränsningar med grund i 

avtalsförhållandet 

I licensavtalet kan parterna ha kommit överens om hur informationen ska hanteras vid avtalets 

utgång. Att kontrahenterna har gjort det är dock inte alltid fallet. Uppstår en tvist gällande vad 

som faktiskt avtalats blir det en fråga om avtalstolkning för att komma fram till vad parterna 

egentligen avsett. Om parterna har utnyttjat möjligheten att reglera frågan i avtal kan villkoret 

bli föremål för efterverkan. Har den postkontraktuella fasen inte alls medtagits i avtalet blir 

det aktuellt att överväga om den allmänna lojalitetsplikten ändå kan medföra förpliktelser. 

Detta kapitel behandlar kvardröjande förpliktelser som grundar sig i avtalsförhållandet. 

Parternas uttryckliga viljeförklaring att ge vissa villkor efterverkan behandlas under 8.1 och 
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8.2. Lojalitetspliktens innebörd och räckvidd vid avsaknad av reglering följer sedan under 8.3. 

Kapitlet avslutas med en analys av samtliga delar. 

8.1 Avtalsfrihet och postkontraktuella dispositioner 

Utgångspunkten i Sverige är att det råder avtalsfrihet. Parter får fritt ingå avtal så länge 

villkoren inte strider mot tvingande lagstiftning eller allmänna rättsgrundsatser. Ett avtal som 

strider mot tvingande lagstiftning får följden att det inte blir gällande.
109

 Begreppet 

avtalsfrihet kan uppfattas som lite missledande då det finns så många andra regler att ta 

hänsyn till som i praktiken begränsar avtalsfriheten. 1 § FHL är som tidigare nämnts 

tvingande och inskränker därmed möjligheten att avtala om vad som ska utgöra en 

företagshemlighet vilket medför att företag kan avtala om bland annat hur företagshemligheter 

ska hanteras företagen emellan, men inte vilken typ av information som ska innefattas i 

begreppet. 

Ett avtal kan upphöra av olika orsaker, t.ex. parts utträde eller att avtalstiden löpt ut. Oavsett 

vilket så medför avtalets upphörande att parterna inte längre är bundna av innehållet från 

tidpunkten för upphörandet. Åtaganden som härrör från tiden innan avtalet upphörde gäller 

fortfarande och kan genomdrivas i efterhand eftersom parternas redan åtagna förpliktelser inte 

elimineras när avtalet sägs upp eller på annat sätt avbryts.
110

  

Det är inte ovanligt att parter avtalar om att vissa villkor fortsätter att gälla även efter 

kontraktet i sig har upphört.
111

 Förpliktelser i ett licensavtal kan bestå lång tid efter det att 

licenslöftet upphört. Villkoren i licensen behöver alltså inte motsvara licensgivarens utfästelse 

om licensens tidsmässiga giltighet.
112

 Avtalet kan då sägas ha en efterverkan.
113

 Trots att 

dessa typer av villkor reglerar förhållandet när avtalet väl avslutats och hur parterna ska 

förhålla sig till vissa frågor, rör det sig vanligtvis om dispositioner som vidtagits före avtalet 

upphört, troligtvis redan i ett inledande skede. Gorton och Lindmark förklarar fenomenet som 

att vissa villkor överlever avtalstiden eller snarare att olika avtalstid helt enkelt är avsedd för 

särskilda villkor än för avtalet i övrigt.
114

 Det kan sägas vara en tidsmässig utsträckning av 
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vissa villkor och är således inte detsamma som, ovan nämnt, att i efterhand genomdriva en 

rättighet som härrör från motpartens åtagande enligt kontraktet.  

Det finns olika typer av klausuler som på något sätt begränsar den förpliktades möjlighet att 

handla efter avtalsförhållandet upphört. De vanligaste kanske är konkurrensklausuler och 

sekretessklausuler. 

En sekretessklausul är en avtalsregel som föreskriver tystnadsplikt antingen under eller efter 

ett avtalsförhållande. Bestämmelsen kan vara riktad till en fysisk eller juridisk person.
115

 Till 

en sekretessklausul knyts inte sällan ett förbud att nyttja informationen i andra syften än de 

avtalade, framförallt avseende det postkontraktuella skedet.
116

 Nyttjandeförbud är en form av 

konkurrensbegränsande villkor som i likhet med konkurrensklausuler godtas av 

rättsordningen. En klausul om nyttjandeförbud är enligt Domeij konkurrensrättsligt 

acceptabelt.
117

 I syfte att bibehålla ett så, med FHL, snarlikt skydd som möjligt är det enligt 

min mening intressant att avtala om både fortsatt sekretess och förbud att nyttja informationen 

i den egna verksamheten.  

Postkontraktuella rättigheter och förpliktelser är av skilda slag och varierar i hög grad utifrån 

den enskilda situationen. De måste därför bedömas var för sig och blir således en fråga om 

avtalstolkning. När det gäller tolkning av villkor som medför postkontraktuella skyldigheter 

är Gorton och Lindmark av den uppfattning att samma tolkningsprinciper gäller som vid 

avtalstolkning i allmänhet.
118

  

Bestämmelser kan ges efterverkan antingen genom att det uttryckligen anges i avtalet eller 

genom domstols försorg då det tolkas in mot bakgrund av andra omständigheter.
119

 När det 

har konstaterats att ett avtal medför efterverkningar i vissa avseenden uppkommer också 

frågan om hur länge dessa efterverkningar ska gälla. Arvidsson menar att det är en fråga som 

normalt sett kan regleras i avtalet. Finns ingen bestämmelse om tidsbegränsning i avtalet är 

efterverkan tidsobestämd. Det innebär inte att villkoren gäller för all framtid. Avtalets 

efterverkan är precis som alla andra avtal underkastade generalklausulen 36 § AvtL som 

tillåter jämkning eller hävning av oskäliga avtalsvillkor. Arvidsson påpekar att det innebär att 
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efterverkan förr eller senare faller bort på grund av oskälighet. Han är även av den åsikten att 

viss restriktivitet bör iakttas från rättsväsendets sida när ett avtal tolkningsvägen tillskrivs 

efterverkan.
120

 För egen del kan jag tillägga att 36 § AvtL tillämpats i ytterst få fall i domstol 

när det gäller avtal mellan två näringsidkare.
121

 Tidsobestämd efterverkan av 

sekretessbestämmelser kanske snarast ska ses som en tystnadsplikt så länge den har relevans 

för licensgivaren. När tystnaden inte längre fyller något syfte bör villkoret ses som oskäligt 

och en möjlighet till jämkning finns. Även om villkoret inte skulle jämkas kommer knappast 

heller licensgivaren i det läget att motsätta sig att licenstagaren bryter sekretessen.  

8.1.1 NJA 2015 s. 741 Grant Thornton 

Målet rörde avtalstolkning i en tvist mellan ett stort antal parter som gemensamt ingått ett 

partneravtal. I målet aktualiseras bland annat frågan om postkontraktuellt ansvar, dvs. ansvar 

efter avtalets utgång. Partneravtalet hade en giltighetstid om 5 år men skulle förlängas med 

två år i taget om inte uppsägning av avtalet skedde. Styrelseordföranden sade, i enlighet med 

föreskrifterna i avtalet, upp avtalet till upphörande för alla partners med anledning av att vissa 

villkor skulle omförhandlas. En partner valde att inte skriva under det nya avtalet och trädde 

då ut som partner men fortsatte som anställd i bolaget under ca 1 års tid. I partneravtalet 

ingick vid hans utträde ca 140 partners. I avtalet fanns en klausul med innehållet att partner 

vars anställning i bolaget upphör och som tar anställning i- eller startar eget företag som 

bedriver med bolaget konkurrerande verksamhet blir skadeståndsskyldig gentemot Grant 

Thornton för de klienter som övergår till den konkurrerande verksamheten inom en viss tid. 

Det fanns även ett tillägg till klausulen som föreskrev att bestämmelsen gäller även för partner 

som utan att sluta sin anställning träder ur partneravtalet.  

En fråga i målet var om klausulen skulle anses ha en efterverkan endast under den resterande 

avtalstiden eller om den skulle ha verkan även efter att avtalet i sig hade upphört. Villkorets 

formulering och det stora antalet partners gjorde att det inte gick att fastställa någon 

gemensam partsavsikt. Utredningen i målet visade enligt HD att syftet bakom bestämmelsen 

var att hålla ihop partnerkretsen och skydda verksamheten. HD ansåg att bestämmelsen i 

avtalet bör ges den tolkningen att den har verkan utan hinder av att partneravtalet upphört att 

gälla. Domstolen motiverade detta med att avtalet inte tillät att en partner för egen del sa upp 
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partneravtalet under avtalets löptid men kvarstod som anställd. HD menade att om 

avtalsvillkoret skulle vara begränsat till att gälla utträden under avtalstiden så skulle den 

därmed i stort sett sakna betydelse. En sådan tolkning skulle innebära att bestämmelsen inte 

fyllde någon funktion i avtalet. Två skiljaktiga kom fram till samma slutsats men efter en till 

viss del annan argumentation än i majoritetens domskäl.  

Som en kommentar på detta rättsfall framhåller Gorton och Lindmark att den rimliga 

utgångspunkten är att ett avtal som anger en viss avtalstid endast ska gälla under denna period 

om inte något annat tydligt framgår i avtalet. Om avtalet föreskriver en viss giltighetstid så 

bör den avtalade tiden gälla då de rättsliga effekterna annars blir svåra att förutse för den som 

vill avveckla ett tidsbegränsat avtal. De menar också att den avtalade efterverkan av klausulen 

lämnades förvånansvärt öppen i tiden genom domstolens bedömning. Den avgörande 

tidpunkten var inte när en partner träder ur avtalet utan när dennes anställning upphör. Det 

medför att någon skulle kunna hållas ansvarig lång tid efter det att partneravtalet upphört om 

denne haft en fortsatt anställning i firman.
122

  

8.2 Avtal om evig förfogandebegränsning? 

Hur tidsmässigt långt det kontraktsrättsliga skyddet ska gälla är en fråga som är av betydelse 

vad gäller både företagshemligheter och know-how eftersom avtalet ger ett skydd vid sidan av 

det som erbjuds genom FHL. 

NJA 1992 s. 439 rörde en tvist mellan Åhléns och Sko-City angående vissa åtaganden som 

Åhléns gjort i ett avtal slutet mellan parterna. Avtalet innehöll inga bestämmelser om 

uppsägningstid men sades upp av Åhléns som ett avtal slutet tillsvidare eller på obestämd tid, 

dvs. med skälig uppsägningstid. HD menade att Åhléns inte haft rätt att säga upp avtalet och 

uttalade: ”En naturlig tolkning är emellertid att avtalet är avsett att reglera förhållandet 

mellan parterna så länge Åhléns användning av ovannämnda benämningar skulle kunna 

föranleda tvist. Avtalet kan alltså inte anses ha ingåtts att gälla endast tills vidare.” 

Slutsatsen av detta uttalande är att ett avtal där avtalstiden inte framgår men som har till syfte 

att reglera ett specifikt förhållande mellan två parter gäller så länge förhållandet kvarstår och 

är av betydelse för parterna. 

I NJA 1994 s. 359 uttalade HD att evighetsavtal inte är oskäliga i sig, men att det ofta finns 

anledning att jämka just sådana avtal.  
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Avsikten med avtalet vägde tungt i NJA 2004 s. 167. Målet gällde en benefik upplåtelse av 

jakträtt. Avtalet innehöll ingen tidsbegränsning och HD utgick från omständigheterna när de 

tolkade att det var upplåtarens avsikt att avtalet skulle gälla för all framtid. HD gjorde även ett 

generellt uttalande om avtalstid: ”När tidsbegränsning saknas i ett avtal kan vissa typer av 

avtal, såsom servitutsavtal, antas normalt gälla för all framtid, medan andra typer av avtal 

kan antas normalt gälla för obestämd tid, dvs. tills vidare. En allmän tolkningsregel har 

emellertid ansetts svår att uppställa.” 

Runesson är av uppfattningen att det bör vara möjligt att avtala om i princip evig tystnadsplikt 

för anförtrodda företagshemligheter förutsatt att de inte upphört att vara hemliga.
123

 Som en 

kommentar till detta kan sägas att så länge företagshemligheterna är hemliga kommer ändå 

FHL att vara tillämplig och därmed har avtalet underordnad betydelse. Avtalet kan självfallet 

vara ett kompletterande skydd och även tjäna som bevismedel. 

När det gäller hur tidsmässigt lång efterverkan ett villkor om tystnadsplikt kan tillåtas ser jag 

en klar skillnad gentemot pågående avtal i övrigt. Avtal sluts på bestämd tid, tillsvidare, eller 

för all framtid och uppsägningstiden är beroende av vilket. När det gäller efterverkan av avtal 

har avtalet upphört. Villkoret som har efterverkan är en del av det ursprungliga avtalet och har 

ikraftträtt med anledning av att avtalet upphört. Därmed bör det inte kunna sägas upp på nytt. 

Om ett villkor med efterverkan i sig kan sägas upp går syftet med villkoret förlorat. Av den 

anledningen bör ett villkor endast kunna ha efterverkan under antingen en bestämd tid eller 

för den tid under vilken villkoret har betydelse. Att ett villkor om efterverkan skulle ges 

innebörden att det ska gälla på obestämd tid borde annars medföra att det går att säga upp. 

8.3 Lojalitetsplikt? 

Parterna har inte alltid avtalat om efterverkan av sekretessbestämmelser eller nyttjandeförbud. 

Om villkor av det slaget inte uttryckligt framgår i avtalet borde parterna, vid licensavtalets 

upphörande, inte fortsättningsvis vara bundna av några åtaganden då avtalet inte längre 

existerar. En sådan slutsats skulle medföra att det är fritt fram för licenstagaren att sprida och 

använda know-how som ingick i licensen.  
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8.3.1 Vad innebär lojalitetsplikten? 

En person ingår som regel avtal i syfte att förbättra sin egen situation. Som motvikt till detta 

egenintresse finns lojalitetsplikten.
124

 Enligt nutida gällande rättsuppfattning anses 

avtalsparter ha en generell plikt att handla lojalt mot varandra, en så kallad lojalitetsplikt. 

Parterna är skyldiga att tillvarata inte bara sina egna intressen utan även motpartens. 

Utgångspunkten är att en part inte får skada sin medkontrahent. Denna lojalitetsplikt har inte 

undergått lagstiftning på ett generellt plan utan existerar fortfarande som en allmän 

rättsgrundsats. Dock så förekommer lagbestämmelser i olika lagar där den uttryckligen 

anges.
125

 

Ramberg & Ramberg beskriver lojalitetsprincipen i termer av en lyckotrappa där parterna ska 

verka för att båda två ska förflytta sig högre upp på trappan. Vardera parten får tänka på sig 

själv i första hand men ska även vara aktiv till förmån för motparten om det inte skadar 

partens egen position. Så länge det inte medför att parten själv hamnar på ett lägre tappsteg än 

innan åtgärden vidtogs finns en skyldighet att hjälpa motparten.
126

  

Lojalitetsplikten är som mest framträdande under ett pågående avtalsförhållande men kan 

även vara aktuell både före avtalet ingås och efter avtalets upphörande. Det kan också nämnas 

att längre avtalsförhållanden medför en längre gående lojalitetsplikt än kortare 

avtalsförhållanden som t.ex. köp. Parterna har vid långvariga avtalsförhållanden en 

omfattande plikt att verka för att det resultat som gemensamt åsyftats med avtalet uppnås. 

Licensiering av rättigheter är ett exempel på ett långvarigt avtal.
127

 

Den obligationsrättsliga lojalitetsplikten är något svår att beskriva. Begreppet lojalitet är vagt 

och öppnar för tolkningar. Vad som krävs för att uppfylla plikten går inte att utläsa av 

begreppet i sig. Lojalitetsstandarden ter sig också olika beroende på avtalsförhållandet och 

avtalstypen.
128

 Graden av lojalitet varierar med avtalstypen och måste bedömas utifrån de 

förväntningar parterna kan antas ha på varandra, parternas inbördes ställning, vilka åtgärder 

och kostnader parterna ådragit sig respektive vilken nytta de har av avtalet. Nicander anser att 
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även risktagande bör beaktas.
129

 Plikten är ofta skev på så vis att högre krav ställs på den ena 

partens ansträngningar än kraven på den andre partens.
130

  

Lojalitetsplikten innefattar en mängd skyldigheter. Som exempel kan nämnas skyldigheten att 

begränsa sin egen skada vid motpatens avtalsbrott, konkurrensförbud, upplysningsplikt, 

klargörandeplikt, vård- och omsorgsplikt. Även tystnadsplikt vad gäller know-how och andra 

affärsrelaterade hemligheter är en central del av lojalitetsplikten.
131

  

Christina Ramberg menar att lojalitetspliktens funktion främst är som ett stöd för tolkning av 

lagar och avtal. Den som försöker argumentera för sin sak med lojalitetsplikten som en 

självständig grund bör sällan möta framgång.
132

 Hon grundar detta antagande på utgången av 

målet i NJA 2009 s. 672 då domstolen inte nämnde lojalitetsplikten trots att den fått stort 

utrymme i hovrättens dom. HD:s tystnad menar hon tyder på att lojalitet inte är en 

självständig rättsgrund utan att den istället ligger inbakad i bedömningen av själva frågan.
133

 

Munukka anser å sin sida att Ramberg tolkar för mycket in i det faktum att HD inte nämner 

lojalitetsplikten. HD är av tradition återhållsamma med att hänvisa till lojalitetsplikt men han 

menar att det inom doktrinen inte har tolkats som att lojalitetsplikten inte finns. Munukka ser 

HD:s tystnad snarare som en medveten försiktighetsåtgärd för att undvika svåröverskåderliga 

rättsliga effekter som skulle kunna följa av en begreppsrubricering.
134

  

8.3.2 Lojalitetspliktens betydelse och räckvidd efter avtalets utgång 

När avtalet har löpt ut gäller som huvudregel inte heller längre lojalitetsplikten. Ibland kan det 

dock finnas kvar åtaganden eller förpliktelser parterna emellan. Som exempel kan nämnas 

garantier eller att ena parten har utrustning tillhörande den andra parten i sin vård som ska 

återlämnas. Att avtalet löpt ut medför då inte att parterna får handla illojalt mot varandra.
135

 

Bernitz anser att lojalitetsplikten bör innebära att kommersiella avtalsparter inte heller efter 

avtalstidens slut obehörigen får utnyttja anförtrodda företagshemligheter.
136

  

                                                 
129

 Nicander, Lojalitetsplikt före, under och efter avtalsförhållanden, nr. 1 1995/96, s. 35. 
130

 Munukka, Lojalitetsplikten som rättsprincip, SvJT 2010, s. 837. 
131

 Nicander, Lojalitetsplikt före, under och efter avtalsförhållanden, nr. 1 1995/96, s. 32−34. Se Munukka, 

Kontraktuell lojalitetsplikt, 2007, s. 185. Se även Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, 2016, s. 37−38. 
132

 Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, 2016, s. 35. 
133

 Ramberg, Uppsägningstid vid långvariga samarbetsavtal, SvJT, 2010, s. 97. 
134

 Munukka, Lojalitetsplikten som rättsprincip, SvJT 2010, s. 846. Munukka, Kontraktuell lojalitetsplikt, 2007, 

s. 192−196. Se även Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, 2016, s. 36.  
135

 Nicander, Lojalitetsplikt före, under och efter avtalsförhållanden, nr. 1 1995/96, s. 48. 
136

 Bernitz, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, 2009, s. 350. 



42 

 

Tystnadsplikten kan tillsammans med ett antal andra förpliktelser betecknas som 

lojalitetsförpliktelser. Munukka beskriver tystnadsplikten som en vårdplikt om egendom som 

inte får lämnas till obehöriga.
137

 

Vårdplikt är ytterligare en av de förpliktelser som faller under lojalitetsplikten. Den innebär 

kortfattat en skyldighet för den som innehar egendom för någon annans räkning att vårda 

denna. Vårdplikten kan uppkomma både för anförtrodd egendom och icke anförtrodd 

egendom. Den gäller inte bara för fast och lös sak, eller sådant som kan betecknas egendom, 

utan även t.ex. djur eller latenta framtida anspråk. Munukka menar att det vanligtvis krävs en 

kontraktuell relation till rättighetsinnehavaren för att en vårdplikt ska uppstå och att utrymmet 

för vårdplikt utanför avtalsförhållanden är begränsat. Vårdplikten för egendom kan fortsätta 

gälla under en tid efter det att rättsförhållandet upphört, hur länge är dock oklart. Vilken typ 

av vård som ska utövas beror på vilken sorts egendom det rör sig om. Vårdplikten innebär en 

skyldighet att bevara egendomen i oförändrat skick och se till att egendomens värde inte 

förringas i onödan. Av hänsyn till det torde även ett förbud mot att bruka egendomen 

innefattas. Den vårdpliktige ska också se till att egendomen inte lämnas ut till någon som inte 

är behörig att motta den.
138

   

Den tidsmässiga längden av en allmän vårdplikt är oklar. Den kan säkerligen variera utifrån 

typ av egendom och situation. Ledning kan sökas i bestämmelser i olika lagar som föreskriver 

vårdplikt. 72−73 §§ köplagen (1990:931) (KöpL) ålägger säljare respektive köpare att ”vidta 

skäliga åtgärder för vård av varan” om en vara för den andres räkning hamnat i dennes 

kontroll. En hyresgäst som övergett lägenheten och lämnat personliga ägodelar kan genom 

passivitet förlora sin rätt till egendomen efter 6 månader, eller 3 månader efter hyresvärdens 

anmaning, 12 kap. 27 § jordabalken (1970:994) (JB). Motsatsvis innebär det att hyresvärden 

måste vårda egendomen under tiden.
139

  

Även om vårdplikten främst avser fysisk egendom bör den kunna appliceras även på 

information eller kunskap. Enligt min mening bör information som någon mottagit i 

förtroende kunna falla in under vårdplikten då innebörden av denna plikt är att innehavaren 

ska hantera någon annan tillhörig egendom på ett sätt att den inte minskar i värde mer än 

nödvändigt. Att använda eller sprida informationen kan medföra en värdeförminskning. Hur 

länge någon ska åläggas att vårda egendom efter avtalsförhållandet upphört är inte klarlagt. 
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Om vårdplikten utsträcks till att även omfatta information är min uppfattning att den skulle 

vara ganska begränsad i tiden med hänsyn till att de rättsliga effekterna annars skulle bli 

löjliga. En lojalitetsplikt innefattande tystnadsplikt och nyttjandeförbud av information som 

sträcker sig långt fram i tiden efter avtalsförhållandet skulle medföra en indirekt ensamrätt för 

licensgivaren trots att avtalet upphört.  

8.4 Sammanfattande analys 

Det står klart att eftervekan kan tillskrivas klausuler i ett avtal. Varje avtal måste dock 

bedömas för sig då många omständigheter spelar in vid bedömningen av vad parterna avtalat. 

Mot bakgrund av domen i NJA 2015 s. 741, och i kapitlet annan refererad praxis, går det 

också att konstatera att utrönandet av parternas gemensamma avsikt är centralt för domstolen 

vid bedömningen av villkorets tidsmässiga giltighet samt att syftet bakom avtalet väger tungt. 

Villkoret kan antingen gälla tidsbestämt eller för den tid under vilken bestämmelsen har en 

betydelse för parterna. På grund av den fria avtalsrätten går gränsen både gällande innehållet i 

klausulen och den tidsmässiga utsträckningen av villkoret i stort sett vid oskälighet och kan då 

jämkas med stöd av 36 § AvtL. Vart oskälighetsgränsen går måste avgöras i varje enskilt fall. 

Lojalitetsplikten i affärsmässiga förhållanden innefattar ett flertal skyldigheter. En 

lojalitetsplikt med ett generellt innehåll går inte att påvisa. Vad som egentligen ska omfattas 

av begreppet måste rimligtvis avgöras utifrån sammanhanget då varje situation medför olika 

behov av- och krav på lojalitet. Vid ett pågående avtalsförhållande mellan två näringsidkare 

bör lojalitetsplikten innefatta även att hantera informationen varsamt. Efter avtalet upphört är 

det dock tveksamt om någon tystnadsplikt eller annan begränsning ska kunna göras gällande. 

9 Anställds begränsning efter avslutad anställning  

FHL har en väldigt stark anknytning till arbetsrätten. Kopplingen beror på att den information 

som utgör företagshemligheter ofta är känd av de anställda och i de flesta fall till och med 

produceras av dem. I vissa situationer kan arbetstagarna själva sägas utgöra 

företagshemligheterna genom de kunskaper de besitter.
140
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9.1 Lojalitetsplikt i anställningsförhållanden 

Inom arbetsrätten är lojalitetsplikten starkt förankrad.
141

 Lojalitetsplikten har stor betydelse i 

anställningsförhållanden pga. relationens personliga karaktär och det förtroende som utmärker 

förhållandet. Arbetstagaren har en plikt att sätta arbetsgivarens intressen före sina egna och att 

undvika intressekonflikter. Arbetstagaren får inte handla på ett sätt som riskerar att skada 

arbetsgivaren. Högre krav på lojalitet ställs på anställda som har en förtroendeställning i 

företaget.
142

 

Plikten att vara lojal mot arbetsgivaren innefattar bland annat ett förbud mot att bedriva 

konkurrerande verksamhet under anställningen. Förberedelser till att starta upp sådan 

verksamhet är i sig ett brott mot lojalitetsplikten.
143

 Förbudet gäller även utan avtalsstöd då 

den grundar sig på den icke lagfästa lojalitetsplikten.
144

 

Anställda har en tystnadsplikt under anställningen som grundar sig i lojalitetsplikten gentemot 

arbetsgivaren. Nicander anser att tystnadsplikt följer av anställningen oavsett om det framgår 

av ett avtal eller inte. Tystnadsplikten omfattar inte bara företagshemligheter utan även annan 

information som kan skada arbetsgivaren om den röjs.
145

 

Praxis i Arbetsdomstolen (AD) följer en strikt linje vad gäller arbetstagares lojalitetsplikt 

gentemot arbetsgivaren. Lojalitetsplikten går i många fall längre än vad som följer för ansvar 

enligt FHL.
146

 

Ansvar på grund av lojalitetsplikten kan bara göras gällande för sådant som inträffat under 

anställningen. När anställningen upphör får den anställde fritt använda sina erfarenheter och 

sitt kunnande. Även om dessa erfarenheter utgörs av företagshemligheter står det 

arbetstagaren fritt att använda kunskapen om inte synnerliga skäl talar emot det.
147

 

Arbetstagarens frihet att använda sin kunskap är begränsad till memorerad kunskap.
148

 Att 

arbetstagarens lojalitetsbaserade förpliktelser upphör i och med anställningen medför att inte 

heller konkurrensförbudet längre gäller såvida arbetsgivaren inte knutit arbetstagaren till en 
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konkurrensklausul. Konkurrensklausuler kan jämkas med stöd av 38 § AvtL om de anses 

oskäliga. En konkurrensklausul får enligt nutida gällande rättsuppfattning inte sträcka sig 

längre än två år.
149

  

9.2 7 § FHL 

FHL föreskriver i 7 § 1 st. skadeståndsansvar för arbetstagare som uppsåtligen eller av 

oaktsamhet utnyttjar eller röjer en företagshemlighet hos arbetsgivaren denne fått del av i sin 

anställning. Utnyttjandet eller röjandet ska ske under sådana förhållanden att arbetstagaren 

insåg eller borde ha insett att informationen inte fick avslöjas, 7 § 1 st. FHL. Paragrafens 

första stycke avser obehöriga förfaranden som sker under pågående anställning. 

Bestämmelsen är tillämplig även efter anställningen avslutats men då gäller ytterligare en 

inskränkning som återfinns i 7 § 2 st.
150

 En anställd som vidtar en handling som strider mot 

första stycket efter avslutad anställning har ett fortsatt skadeståndsansvar gentemot 

arbetsgivaren om det föreligger synnerliga skäl, 7 § 2 st. FHL. Paragrafen är dispositiv och 

avtal om en längre gående tystnadsplikt än den lagen medger kan därför slutas. Avtalsfriheten 

begränsas av 36 § AvtL. Vid bedömningen av om en avtalsklausul är oskälig kan ledning 

sökas i 38 § AvtL och den praxis som finns kring tillämpningen av bestämmelsen.
151

 

För ansvar krävs att den anställde fått del av företagshemligheten i sin anställning. Med detta 

avses att hemligheten ska ha ett sådant samband med anställningen att den omfattas av den 

anställdes lojalitetsplikt. Hemlig information, som inte angår tjänsten och som inte krävs för 

att arbetstagaren ska kunna fullgöra sina uppgifter, torde ändå omfattas av lojalitetsplikten om 

arbetsgivaren väljer att anförtro en anställd med denna.
152

 Att den anställde fått del av 

informationen i sin anställning innebär inte ett krav på att arbetsgivaren lämnat den under 

uttryckligt förtroende utan även sådant som den anställde får vetskap om på annat håll än från 

arbetsgivaren omfattas så länge det har ett samband med tjänsten.
153

  

Den anställde ska även ha insikt om att informationen inte får avslöjas. Skadeståndskyldighet 

inträder för den anställde om arbetsrutiner, säkerhetsinstruktioner eller liknande är utformade 

                                                 
149

 Munukka, Kontraktuell lojalitetsplikt, 2007, s. 220−221. Jämför också AD 2015 nr 8. Praxis stödjer sig på 

kollektivavtalet kallat 1969 års överenskommelse mellan ena sidan SAF och å andra sidan SIF, SALF och CF. 

Ett nytt kollektivavtal har kommit på området som kan föranleda förändringar vad gäller tidsbegränsningen, se 

Avtal om användning av konkurrensklausuler i anställningsavtal. 
150

 Prop. 1987/88:155, s. 44. 
151

 Prop. 1987/88:155, s. 44 och 46−47. 
152

 Prop. 1987/88:155, s. 60−61 (lagrådet). Fahlbeck, Lagen om skydd för företagshemligheter, 2013, s. 451−452. 

Jämför dock prop. 1987/88:155, s. 44. 
153

 Prop. 1987/88:155, s. 44−45. 



46 

 

på ett sätt att arbetstagaren borde förstå att det rörde sig om en företagshemlighet och denne 

utnyttjar eller röjer hemligheten. Arbetstagarens insikt i informationens hemliga art är bland 

annat beroende av arbetsgivarens åtgärder för att bevara hemligheten.
154

  

Innebörden av rekvisiten utnyttjar eller röjer är densamma som i 6 § FHL. Handlingen ska ha 

begåtts uppsåtligen eller av vårdslöshet.
155

  

När anställningen upphör är huvudregeln att arbetstagaren inte längre är bunden av 

lojalitetsplikten är därmed fritt får utnyttja sin erfarenhet, yrkesskicklighet och kunnighet. 

Huvudregeln gör ingen skillnad på personligt kunnande eller då arbetstagaren innehar vetskap 

om företagshemligheter. I syfte att undvika att före detta anställda missbrukar information 

som de fått del av under sin anställning på ett stötande sätt finns regeln i 7 § 2 st. FHL som 

föreskriver ett förlängt ansvar efter anställningens upphörande då synnerliga skäl föreligger. I 

allmänhet anses synnerliga skäl föreligga när en person tagit anställning hos näringsidkaren 

för att komma över företagshemligheter eller då någon under sin anställning har förberett 

överföring av hemlig information till en konkurrerande verksamhet. Omständigheter som talar 

för att synnerliga skäl föreligger är också att hemligheten har missbrukats genom 

dokumentation eller att arbetstagaren innehaft en särskild förtroendeställning hos 

arbetsgivaren som exempelvis verkställande direktör, produktionschef eller forskningschef. 

Bedömningen av om synnerliga skäl föreligger påverkas delvis av skadans storlek. Om 

utnyttjandet eller röjandet endast har en ringa påverkan på konkurrensförmågan kan inte 

synnerliga skäl anses föreligga. I propositionen uttalas även att en omständighet som talar 

emot ansvar är när den anställde själv har utvecklat hemligheten hos den tidigare 

arbetsgivaren eftersom det i ett sådant läge kan finnas anledning att låta personen utnyttja sin 

kunskap på arbetsmarknaden.
156
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9.3 Attunda tingsrätt mål T 4887-13 

Under arbetet med denna uppsats meddelades en intressant dom vid Attunda tingsrätt.
157

 

Målet rörde angrepp på företagshemligheter och agerande i strid med den arbetsrättsliga 

lojalitetsplikten.  

Städpulsen AB (Städpulsen) är ett bolag som i sin verksamhet erbjuder städtjänster i 

privathem och företag i Stockholmsområdet. Två anställda, tillika makar, startade ett med 

Städpulsen konkurrerande företag. Verksamheten drevs i liten skala av hustrun (M.P.L.) från 

2007 som en enskild firma vilken sedan ombildades till ett aktiebolag 2011 och fick namnet 

Lyckostäd AB (Lyckostäd). Båda makarna skildes från sina anställningar på Städpulsen under 

hösten 2011. M.P.L. sades upp den 17 oktober med tre månaders uppsägningstid och lämnade 

därmed sin anställning 17 januari 2012. Anledningen var enligt arbetsgivaren att hon inte 

hade upphört med den konkurrerande verksamheten trots ett antal uppmaningar. Maken (P.L.) 

avskedades den 21 december 2011 efter att upprepade gånger uteblivit från jobbet och då ett 

mail påträffats innehållandes en kundlista som skickats från hans arbetsmail till hans privata 

mailadress. P.L. hade arbetat i Städpulsen sedan 2007 och ägde 30 procent av aktierna i 

företaget samt iklädde sig rollen som styrelseledamot. I samband med avskedandet överläts 

aktierna. P.L. började arbeta i Lyckostäd efter att anställningen avslutats i Städpulsen. 

Under senare delen av 2011 och under 2012 växte Lyckostäd ordentligt. Verksamheten gick 

från en enskild firma med 5 kunder till ett aktiebolag som omfattade betydligt fler kunder. 

Samtidigt övergick ett antal anställda och kunder från Städpulsen till Lyckostäd.  

Städpulsen menade att P.L. under sin anställning på hösten 2011 kopierat information som 

utgjort företagshemligheter från företaget som sedan använts vid marknadsföring och 

kundberarbetning i Lyckostäd. Städpulsen menade även att alla handlingar som ligger P.L. till 

last även ska ligga M.P.L. till last då de handlat i samförstånd. Hustrun har åtminstone varit 

delaktig i att bearbeta Städpulsens kunder. Vidare ansåg de att makarna brutit mot 

lojalitetsplikten när de utan Städpulsens vetskap eller samtycke startat upp en konkurrerande 

verksamhet.  
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9.3.1 Tingsrättens bedömning 

Frågan i målet var om makarna genom sitt agerande handlat i strid med FHL och 

lojalitetsplikten. Vid bedömningen av om makarna brutit mot lojalitetsplikten fastslog TR 

inledningsvis att M.P.L. inte hade haft en förtroendeställning i Städpulsen men dock att 

maken P.L. haft det. Avgörande för förtroendeställningen var hans centrala roll i företaget då 

han haft ansvar för både kunder och medarbetare, samt var aktieägare och styrelseledamot. 

Han hade även tillgång till- och insyn i företagshemligheter. I målet var det ostridigt att 

verksamheterna konkurrerade med varandra. Domstolen menade att även om Städpulsen, som 

svarande yrkade, tidigare hade lämnat sitt godkännande av konkurrerande sidoverksamhet 

kunde det inte omfatta den nya verksamheten utan Städpulsens uttryckliga godkännande med 

hänsyn till hur Lyckostäd hade utvecklats sedan ombildningen. Innan M.P.L. avslutade sin 

anställning hade hon både själv och i samförstånd med sin make marknadsfört Lyckostäd till 

Städpulsens kunder och bland annat instruerat dem om hur de kunde säga upp sina avtal. 

Oaktat att hon inte hade en förtroendeställning i Städpulsen ansågs M.P.L. därför ha agerat i 

strid med lojalitetsplikten. Även P.L. bedömdes ha brutit mot lojalitetsplikten mot bakgrund 

av att ett antal aktiviteter vidtagna på hans dator- samt dokument anträffats med koppling till 

information tillhörandes Städpulsen. Makens ställning i Städpulsen medförde även högt 

ställda krav på lojalitet.  

TR fann att det var visat att M.P.L. varit delaktig i kundbearbetning via mail och att hon 

därmed utnyttjat Städpulsens företagshemligheter genom den kundlista som användes för att 

komma åt kundernas kontaktuppgifter. Hon hade vidare varit medveten om skyddet för 

företagshemligheter genom att det framgick i hennes anställningsavtal. 

Ansvar för P.L. grundades främst i utskick av ett epostmeddelande till Städpulsens befintliga 

kunder den 25 december. TR fann det utrett att P.L. uppsåtligen utnyttjat Städpulsens 

företagshemligheter eftersom ett utskick till samtliga kunder hos Städpulsen förutsatt tillgång 

till kundregistret. Eftersom P.L. lämnat sin anställning när handlingen företogs prövades 

frågan om synnerliga skäl förelåg. Omständigheterna att P.L. hade en särskild 

förtroendeställning i Städpulsen där han även hanterat företagshemligheter och att han aktivt 

deltagit i uppstartandet av en konkurrerande verksamhet ansågs tillsammans utgöra synnerliga 

skäl för skadestånd. 

Makarna ansågs ha handlat i strid med såväl lojalitetsplikten som 7 § FHL när de utnyttjat 

informationen i Lyckostäd. Med hänsyn till att M.P.L. var ensam styrelseledamot i Lyckostäd 
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ansågs det föreligga sådan kunskapsidentitet mellan M.P.L. och Lyckostäd att även bolaget 

haft insikt om att informationen utnyttjats i strid med FHL. Därmed ålades även Lyckostäd 

med skadeståndsansvar enligt 8 § FHL. Makarna och Lyckostäd dömdes att solidariskt svara 

för skadeståndet som bestämdes till 1 200 000 kr. Vidare ålades svaranden ett vitesförbud som 

vid varje fall av fortsatt användning av företagshemligheterna skulle medföra ett vite om 

500 000 kr. Domen har överklagats. 

10 Patentlicenser 

Det finns olika tillvägagångssätt för att ansöka om patent.
158

 Här kommer endast huvuddragen 

för vad ett patent innebär och vad som gäller för en patentlicens att redogöras för. 

Patent meddelas endast för uppfinningar som kan tillgodogöras industriellt och är nya i 

förhållande till vad som redan är känt, 1−2 §§ patentlagen (1967:837) (PL). Den ska också ha 

uppfinningshöjd vilket är ett krav på att det ska vara ett tillräckligt avstånd mellan 

uppfinningen och redan känd teknik. Som måttstock används en fiktiv fackman. Uppfinningen 

får inte vara för lik något som en genomsnittsfackman på området har vetskap om. Levin 

uttrycker det som att ”det ska vara ett visst språng i kunskapen”.
159

 Vad som omfattas av 

patentet framgår av patentkraven i beskrivningen, 39 § PL.  

Enligt 1 § PL innebär ett beviljat patent en ensamrätt för innehavaren att utnyttja 

uppfinningen. Ensamrätten kommer till ett pris, vilket är offentlighet för alla handlingar i 

ärendet, 22 § PL. Offentligheten innefattar patentbeskrivningen med ritningar och övriga 

dokument.
160

 

Skyddstiden för patent är som huvudregel 20 år från dagen för ansökan, 40 § 1 st. PL. För 

läkemedel finns möjlighet till förlängning.
161

 Patentet upprätthålls genom att innehavaren 

betalar in årsavgifterna. Om detta inte görs förfaller patentet, 51 § PL. Många patent blir 

ointressanta på sikt och som regel upprätthålls därför inte patent under hela skyddstiden. I den 

innovationspräglade delen av industrin förlorar ett patent snabbt dragningskraften.
162
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Patentinnehavaren kan medge licens till sin rättighet, 43 § PL. Enligt 1 § PL ger ett patent 

innehavaren en ensamrätt att yrkesmässigt utnyttja uppfinningen. Bestämmelsen i 3 § PL är 

utformad på ett sätt som talar om en förbudsrätt. Paragrafen hindrar nämligen andra att utan 

innehavarens samtycke utnyttja rättigheten.  Patenthavaren har ingen obetingad rätt att själv 

utnyttja sin uppfinning utan den rätten kan beskäras av t.ex. andra patent eller 

myndighetsföreskrifter. Runesson menar att detta innebär att innehavaren endast kan överlåta 

sin rätt till patentet men dock inte upplåta en nyttjanderätt då denne själv inte besitter en sådan 

rättighet. Licensgivaren kan alltså bara åta sig att avstå från att utöva förbudsrätten i 3 § och 

således tolerera att licenstagaren utnyttjar innovationen.
163

 

Precis som andra licensavtal kan patentlicensavtal slutas för viss tid, för obestämd tid eller för 

all framtid. Runesson anser att det bör kunna presumeras att licenslöftet är avsett att bestå så 

länge patentet upprätthålls. Detta bör omfatta även tilläggstid om inget annat framgår av 

avtalet. Om avtalet istället skulle presumeras gälla för obestämd tid medför det en 

uppsägningsrätt som kan utnyttjas för att tvinga fram en omförhandling.
164

 

Det saknas anledning att avtala om en patentlicens för tid då uppfinningen inte skyddas av 

patentet. Förutsättningen för att det ska vara intressant att ingå licensavtalet är att 

patentinnehavarens ensamrätt kan överlåtas vidare på licenstagaren. När patentet har förfallit 

skulle ett fortlöpande licensavtal medföra ensidiga förpliktelser från licensgivarens sida då 

motprestationen inte längre är möjlig.   

11 Analys och slutsatser 

I detta avslutande kapitel diskuteras och sammanfattas olika tankar som uppkommit- och 

slutsatser som dragits genom uppsatsen. Analysen återkopplar löpande till de teoretiska 

utgångspunkterna som inledningsvis introducerades. Avvägningen mellan olika intressen i 

analysen är ett uttryck för denna återkoppling även om det inte uttryckligen framgår i texten. 

11.1 Vilken information skyddas? 

Information i know-howlicenser är ofta av blandad art. All information som omfattas av en 

licens utgör sällan företagshemligheter vilket innebär att övrig information utgör det som 

                                                 
163

 Runesson, Licens till patent och företagshemligheter i avtals- och kontraktsrätten, 2014, s. 33−34. Även 

Bernitz, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, 2009, s. 185 
164

 Runesson, Licens till patent och företagshemligheter i avtals- och kontraktsrätten, 2014, s. 83. 



51 

 

klassas som know-how. FHL drar gränserna för vad som ska utgöra företagshemligheter och 

därmed också vilken typ av information som erhåller rättsligt skydd mot angrepp. Eftersom 

bestämmelsen är tvingande går det inte att avtalsvägen komma överens om en vidare 

definition. Precis som för alla lagar är det självklart nödvändigt med en gränsdragning av vad 

lagen innefattar. I detta fall är det intressant att lagstiftaren, genom att avgöra vilken sorts 

information som erhåller skydd, också avgränsar bort annan information som även den 

uppenbarligen har ett värde. Informationen i licensen, oavsett om det är företagshemligheter 

eller know-how, har ett värde som visar sig genom andras vilja att betala för den. Parterna har 

tillsammans kommit överens om vad som ska ingå i licensen och licenstagaren har därmed ett 

lika stort intresse av all tillhörande information även om lagstiftningen bara skyddar delar av 

den. På motsvarande sätt har licensgivaren ett intresse av att skydda sin know-how eftersom 

viljan att betala för den avtar fort om informationen skulle bli lättillgänglig. 

Det är av intresse för hela samhället att viktig information kan skyddas mot angrepp. All 

utveckling startar med en idé eller tanke. Att erbjuda ensamrätt till en tanke vore dock 

ohållbart eftersom det skulle låsa upp hela marknaden och även föranleda en explosionsartad 

mängd tvister om rättighetsintrång. Även om frambringaren av idén inte erhåller ensamrätt 

bör den information idén innefattar åtminstone skyddas mot angrepp utifrån eller missbruk av 

den information som innehavaren delat med sig av i syfte att förverkliga sin vision. Att helt 

utan risk för påföljd olovligen kunna använda andras information skulle verka i motsatt 

riktning och minimera incitament till forskning och utveckling samt minska samarbete mellan 

företag både nationellt och internationellt. 

Den nuvarande regleringen i FHL kring vad som utgör företagshemligheter är utifrån den 

aspekten relativt välavvägd. Den information som innefattas torde också vara den som företag 

själva betraktar som hemlig. Information som istället är att hänföra till know-how och inte 

omfattas av lagen uppfyller inte alla rekvisit i 1 § FHL. Ett troligt antagande är att det oftast 

brister antingen på rekvisitet hemlighållande eller att ett röjande inte medför skada i 

konkurrenshänseende. Den information som faller utanför lagens tillämpningsområde kan 

därför antas ofta vara antingen för generell för att utgöra en hemlighet i rörelsen eller för 

enkel eller irrelevant för att någon skada skulle uppkomma om informationen spreds. 

Information av det slaget torde inte vara i behov av rättsligt skydd då generella eller offentliga 

uppgifter redan är tillgängliga för den som vill ta del av dem samt att det inte finns något 

skyddsobjekt när ett spridande inte orsakar skada.   
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Vad som innefattas i begreppet företagshemlighet kan mot bakgrund av ovanstående sägas 

vara en skälig balans mellan intresset av den privata äganderätten vilken erbjuds skydd mot 

otillbörliga angrepp på information som anses ha en relevans för verksamheten, och intresset 

av att upprätthålla en sund konkurrens. Det faktum att innehavaren inte får någon ensamrätt 

till informationen lämnar marknaden öppen för andra att använda sig av samma information 

så länge den inte har angripits från något annat företag. 

Trots att även know-how i många fall inrymmer betydande värden är det rimligt med en 

definition i FHL som skalar bort viss information och kvarlämnar skydd för företagets 

kärninformation. Möjligheten till kontraktsrättsligt skydd för know-how kvarstår trots allt. 

11.2 Skadeståndsrättsligt ansvar 

Arbetstagare har ofta kunskap om information som utgör företagshemligheter i verksamheten. 

Näringsidkaren, som i relation till arbetstagaren också ikläder sig rollen av arbetsgivare, har 

på samma sätt som i relationen till en annan näringsidkare ett intresse av att informationen 

stannar inom företaget. Både i relationen till en annan näringsidkare och till en arbetstagare 

inom det egna företaget överlämnas företagshemligheterna under förtroende. Näringsidkaren 

delar med sig av uppgifterna i utbyte mot en motprestation. När informationen lämnas genom 

en know-howlicens erhåller innehavaren ekonomisk kompensation, kunskapsutbyte, 

samverkan genom forskning eller liknande. När informationen istället lämnas till en anställd 

är förväntningen att arbetstagaren ska bidra med arbetskraft och genom att ha fått del av 

kunskapen också prestera bättre än om så inte var fallet. Förhållandet mellan en anställd och 

en arbetsgivare är utifrån den synvinkeln på många sätt likt det mellan två näringsidkare. 

Trots att dessa två förhållanden liknar varandra skiljer sig reglerna åt på avgörande sätt dem 

emellan. 

Arbetstagare har en mer omfattande skyldighet under sin anställning än vad näringsidkare har 

under kontraktsförhållandet. Som exempel kan anges att överskottsinformation som en 

arbetstagare får vetskap om innefattas av tystnadsplikt enligt såväl allmänna lojalitetsplikten 

som 7 § FHL. Arbetstagare har däremot ett mycket mer begränsat ansvar efter avslutad 

anställning än vad en näringsidkare har efter avtalsförhållandet. Det krävs synnerliga skäl för 

att ålägga en före detta anställd med ansvar vilket i praktiken innebär att personen innehaft en 

förtroendeställning eller systematiskt utnyttjat företagshemligheter. En näringsidkare som i 

samband med en licens fått del av annan information som inte omfattas av licensen har 
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däremot ingen tystnadsplikt för denna överskottsinformation. Har licenstagaren inte godtagit 

att motta informationen under förtroende får ett ovarsamt utlämnande av uppgifter följaktligen 

ligga licensgivaren till last. Efter avtalsförhållandet upphört är licenstagaren fortfarande 

bunden av 6 § FHL så länge som uppgifterna kvalificerar som företagshemligheter. Det kan 

alltså röra sig om exakt samma uppgifter som överlämnats till en anställd och till en 

licenstagare men den anställde kan som huvudregel efter anställningen upphört sprida 

företagshemligheterna utan påföljd medan näringsidkaren hålls ansvarig under en lång tid. 

Skillnaden i bundenhet efter att respektive avtalsförhållande upphört är ett uttryck för att den 

anställdes intresse av att fritt kunna utnyttja sina kunskaper på arbetsmarknaden anses 

angeläget.  

Den här skillnaden kan också förklaras genom att anställningsförhållandet har en betydligt 

mer personlig karaktär än det kommersiella förhållandet. En anställd kommer över alla 

möjliga sorters uppgifter i sin tjänst på ett sätt som arbetsgivaren inte kan kontrollera. Visst 

går det att vidta säkerhetsåtgärder i form av inlåsning eller liknande för viktig information 

men en anställd torde ändå stöta på en mängd företagshemligheter genom samtal med 

kollegor och dylikt. Om inte anställda skulle ha tystnadsplikt för sådan av misstag påträffad 

information skulle det vara väldigt svårt för arbetsgivaren att behålla företagshemligheterna 

hemliga. En näringsidkare å sin sida lämnar vid licensieringen över dokument och 

information som parterna har kommit överens om ska ingå i licensen. Att licensgivaren i det 

läget oavsiktligt råkar vidarebefordra även annan information får denne ta konsekvenserna av. 

Näringsidkare har inte den nära relation som präglar ett anställningsförhållande där den enes 

prestation handlar om att gynna den andre, utan de har båda intressen av att gynna sig själva.  

Den obegränsade tiden under vilken näringsidkaren är bunden av FHL kan tyckas lång med 

tanke på att till exempel patent som huvudregel endast har en skyddstid på högst 20 år. Dock 

så bör man ha i åtanke att patent medför en ensamrätt. Priset för den ensamrätten är att 

uppfinningen offentliggörs så att andra kan bygga vidare på den eller ta upp produktion när 

skyddstiden löpt ut alternativt bedriva verksamhet i områden där patent inte gäller. När det 

gäller företagshemligheter är skyddet uppbyggt på ett hemlighållande istället för på 

offentlighet. Skydd för företagshemligheter går inte att, i likhet med patent, grunda i ett krav 

på offentlighet då det i sådana fall även finns anledning att erbjuda informationen 

motsvarande ensamrätt. Det skulle inte bara, som ovan konstaterats, ge olyckliga rättsföljder 

att medge ensamrätt till information utan en sådan reglering skulle även vara i det närmaste 

omöjligt att upprätthålla.  
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Hemlighållandet av företagshemligheter innebär visserligen en stor fördel för intresset av den 

privata äganderätten men det gäller också endast mellan berörda parter. Medan en ensamrätt 

är väldigt konkurrensbegränsande för samhället medför hemlighållandet endast en 

konkurrensbegränsning för den som fått del av informationen från innehavaren. Marknaden är 

öppen för andra att framta samma uppgifter. Att det inte finns något i lag reglerat slut på 

skyddstiden utgör av den anledningen inte heller någon större konkurrensbegränsning. Den 

obegränsade skyddstiden för företagshemligheter är i sammanhanget en rimlig åtgärd till 

fördel för den ursprunglige innehavaren då den lägre graden av skydd som uppbärs i 

förhållande till andra immateriella rättigheter fordrar en motvikt. 

11.3 Avtalsrättsligt ansvar 

Parterna kan avtala om efterverkan av olika förfogandebegränsande klausuler i ett know-

howlicensavtal. Det står klart att rättsordningen upprätthåller sådana villkor även fast avtalet i 

sig har upphört att gälla. Villkoren kan ses som en tidsmässig utsträckning av delar av avtalet. 

Vanliga avtalstolkningsmetoder används för att fastställa innebörden av ett avtalsvillkor med 

efterverkan. I praxis godtas avtal som slutits för all framtid även om förutsättningarna för 

dessa avtal i många fall ändras med tiden vilket kan ha till följd att avtalet blir föremål för 

jämkning.
165

 Begränsningen av villkorens utsträckning i tiden kan därför sägas gå vid den 

punkt då klausulen blir oskälig.  

Vissa situationer till följd av efterverkan som skapar svårigheter för parterna går att 

identifiera. En sådan situation är gränsdragningen av skäligheten för villkorets giltighetstid. 

Förfogandebegränsningar för information som utgör företagshemligheter bör vara giltiga 

åtminstone så länge uppgifterna skyddas av FHL. Information som inte utgör hemligheter i 

FHL:s mening torde i många fall vara offentlig eller allmänt hållen. För att återknyta till 

Arvidssons resonemang om jämkning av oskäliga avtalsvillkor med stöd av 36 § AvtL så 

finns det risk att ett sådant villkor anses som oskäligt då avtalet medför att den ena parten inte 

får nyttja allmänna uppgifter men utan motprestation från den andre parten. En annan 

situation som skulle kunna uppstå vid evig efterverkan av avtalsklausuler är att licenstagaren 

hamnar i en situation där denne har byggt en stor del av sin verksamhet utifrån förutsättningen 

att kunna nyttja informationen. Licenstagaren skulle i det fallet i stort sett tvingas att ingå ett 

nytt licensavtal med licensgivaren för att kunna fortsätta driva sin rörelse.  

                                                 
165

 Jämför NJA 1994 s. 359, NJA 2004 s. 167. 



55 

 

Möjligheten att avtala om evig efterverkan medför en stark begränsning av informationsflödet 

avseende den ifrågavarande informationen. Efterverkan kan, beroende på klausulens innehåll, 

också innebära en begränsning av licenstagarens möjligheter att nyttja informationen till att 

förbättra sin egen verksamhet. Att ett villkor anses ha evig efterverkan innebär dock inte att 

villkoret kommer upprätthållas för all framtid. Den eviga efterverkan kan mot bakgrund av 

praxis anses gälla så länge förhållandet som villkoret är avsett att reglera kvarstår. Gällande 

skyddet för information kan därför slutsatsen dras att villkoret är giltigt under den tid då ett 

brott mot bestämmelsen för med sig verkningar som villkoret ursprungligen ingicks för att 

motverka.  

Patentlicenser är på många sätt utformade på ett liknande sätt som know-howlicenser men har 

en avgörande skillnad gällande licensens tidsmässiga giltighet. En patentlicens antas, i brist på 

avtalsreglering, gälla som längst under tiden för patentet. Detta är ganska självklart eftersom 

att ensamrätten sedan upphör. Den gemensamma partsavsikten är sannolikt att licensen ska 

gälla så länge den är av betydelse. Det finns ingen anledning för en licenstagare att gå med på 

att betala ersättning till licensgivaren för tid då denne inte erhåller motprestationen i form av 

ensamrätten. Även om licensen uttryckligen skulle vara avtalad att gälla för all framtid 

medför patentets upphörande att prestationerna blir oproportionerligt betungande för 

licenstagaren. Ett sådant avtal skulle sannolikt anses oskäligt vid domstolsprövning. Trots att 

utgångspunkten för patentlicensers giltighetstid är en annan än den för know-howlicensavtal 

blir slutresultatet detsamma. Villkoret upprätthålls så länge det tjänar ett syfte.  

Anta att helt fri konkurrens råder i samhället. Rättsordningen skulle då inte godta avtalsvillkor 

som begränsar andra näringsidkares möjlighet att disponera över sin egen verksamhet. Om det 

motsatta istället skulle gälla och rättsordningen blint eftersträvade att upprätthålla den privata 

äganderätten skulle avtalets bestämmelser vara orubbliga. Inget av dessa två scenarier är 

särskilt tilltalande. En viss begränsning av medkontrahentens förfogandemöjligheter är 

nödvändig om ett utbyte av kunskap ska ske mellan företag. Samverkan och 

informationsutbyte leder till nya idéer och bättre produkter som på kort sikt gynnar parterna 

och i längden gynnar samhället. Som argument för att den privata äganderätten bör få 

företräde i detta fall går det att hänvisa till pacta sunt servanda, avtal ska hållas, och hävda att 

den som ingår ett avtal får stå för följderna. Den som ingår ett avtal innehållandes klausuler 

med evig efterverkan har också haft valet att inte ingå avtalet. Verkligheten är dock inte så 

enkel att det går att avfärda alla problem som kan uppstå och låta kontrahenterna stå sitt kast. 

Intresset av effektiv konkurrens skulle gynnas av att förfogandebegränsande villkor, 
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åtminstone med avseende på den postkontraktuella perioden, inte godtogs. Om alla 

näringsidkare fritt kan använda den information som finns tillgänglig skulle det kunna leda till 

mer innovation och bättre produkter. Problemet med det argumentet är att information som 

företag värderar kommer att existera oavsett om rättsordningen accepterar att näringsidkares 

förfogandemöjligheter begränsas eller inte. Upprätthålls inte avtalsvillkor om sekretess av 

rättsordningen är det troliga utfallet att näringsidkaren istället för att dela med sig av 

informationen genom licens håller den hemlig. Den efterstävade effekten av effektiv 

konkurrens skulle då motverkas av sig själv. Att låta det ena intresset få företräde över det 

andra intresset är därför inte eftersträvandvärt. Det bör vara möjligt att begränsa 

licenstagarens förfogandemöjligheter efter avtalets utgång. Med hänsyn till att endast 

licenstagaren drabbas av ett avtalsvillkor om efterverkan och att detta villkor upprätthålls 

under den tid det tjänar ett syfte men inte längre än så innebär den nuvarande regleringen 

enligt min mening en skälig avvägning mellan de båda intressena.  

11.4 Lojalitetsplikten 

Lojalitetsplikten i kommersiella förhållanden är i stort sett densamma som i vilken relation 

som helst. Ju bättre parterna känner varandra desto högre förväntningar ställs på motparten 

vad gäller lojalitet och ömsesidig tillit. Lojalitetsplikten mellan två näringsidkare utvecklar sig 

enligt min mening inte annorlunda än lojalitetsplikten i andra mänskliga relationer av mer 

privat natur. Kravet på lojalitet växer i takt med att relationen utvecklas och fördjupas. Av den 

anledningen är det inte konstigt att långvariga affärsmässiga relationer ställer högre krav på 

lojalitet än kortare relationer.  

Som Munukka framhållit så torde det behövas någon form av kontraktsrättsligt förhållande 

mellan parterna för att lojalitetsplikten ska aktualiseras. Att ålägga någon en plikt som denne 

inte har förutsett är svårt att försvara. Licensen utgör enligt min mening utan tvekan ett sådant 

kontraktsförhållande som medför lojalitetsplikt. En know-howlicens torde många gånger vara 

utsträckt i tiden och även föranleda ganska stora personliga kontakter mellan företagen vid 

informationsöverföringen. Detta förhållande är därför, enligt min mening, ett sådant där stora 

krav på lojalitet kan ställas.  

Lojalitetsplikten skiljer sig åt mellan ett anställningsförhållande och ett kommersiellt 

förhållande. En anställd har en tydlig lojalitetsplikt gentemot sin arbetsgivare vilken är så 

väletablerad i både praxis och doktrin att den går att åberopa som fristående rättsgrund. 



57 

 

Lojalitetsplikten styr handlingsutrymmet för den anställde och det finns relativt klara ramar 

gällande vad som förväntas av arbetstagaren. När anställningen upphör upplöses i 

normalfallet också lojalitetsplikten. När det kommer till avtalsgrundad lojalitetsplikt i 

kommersiella förhållanden gäller snarare det motsatta. Lojalitetsplikten är oklar och varierar 

till sitt innehåll utifrån avtalsförhållandet och övriga omständigheter. Det är omdiskuterat ifall 

den kan sägas utgöra en egen rättsgrund eller om den mer är en riktlinje eller princip att ta 

hänsyn till vid tolkning av avtal. När avtalsförhållandet upphör kan dock lojalitetsplikten 

fortlöpa under en period. 

Att under avtalsförhållandet förfara varsamt med motpartens information bör utan tvekan ingå 

i lojalitetsplikten. När avtalet upphör kan dock vissa lojalitetsförpliktelser, som exempelvis 

vårdplikten, leva kvar. Vad gäller den lojalitetsbaserade tystnadsplikten och vårdplikten om 

information så bör den dock upphöra i samband med avtalet eller strax därefter. Om så inte 

skulle vara fallet skulle det medföra att information som inte uppbär skydd enligt FHL eller 

genom avtal ändå erhåller ett fortsatt skydd genom lojalitetsplikten. Detta är orimligt inte bara 

för att det går emot regleringen i FHL utan också för att det skulle medföra ett alldeles för 

långtgående skydd för, i många fall, trivial information.  

11.5 Förändringar i skyddet?   

Utvecklingen till kunskapssamhälle har medfört förändringar i företagens verksamhet. 

Kunskap och information har fått en större betydelse och därmed ett ökat värde. Omkring 

hälften av svenska företag köper existerande kunskap från andra företag. Företagshemligheter 

är i behov av skydd mot angrepp för att detta kunskapsutbyte ska möjliggöras. 

Det är svårt att se kunskap som föremål för ägande. En mer lämplig term är kanske innehav. 

Kunskap och information är en högst immateriell företeelse. Det må vara att kunskapen kan 

nedtecknas och därigenom bilda ett fysiskt föremål som kan ägas av någon, men kunskap i 

mening av vetande är något som innehas av en person. Att kunskap i den meningen inte kan 

ägas av någon medför att kunskap inte heller kan tillskrivas en ensamrätt.  

Problematiken kring gränsdragningen mellan vad som anses vara personligt kunnande och 

vad som utgör företagshemligheter lyfts i förarbetena.
166

 Enligt min mening är detta inte bara 

ett problem internt i företaget utan det blir också ett problem när licenstagaren haft tillgång till 

information under en så lång period att kunskapen har överförts till det licenstagande 
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företaget. Informationen är fortfarande företagshemligheter hos licensgivaren men 

licenstagaren har även anammat informationen som ett kunnande. Skillnad görs rättsligt på 

kunskap och information då den senare kan vara en företagshemlighet medan den tidigare 

anses knuten till en person och därmed fritt ska kunna användas. Ett förbud att bruka kunskap 

som transformerat sig från information medför näst intill en ensamrätt för licensgivaren. Om 

licenstagaren helt utan dokument eller handlingar från licensgivaren kan ta fram samma 

information som omfattats av licensen möjliggörs det med anledning av att informationen är 

en inneboende kunskap hos denne. Ett scenario där användande av sådant som har blivit 

kunskap i företaget är rättsligt acceptabelt medför att informationen berövas skyddet. Det gör 

också att allt högre krav skulle ställas på informationens kvalitet då endast sådant som är för 

komplicerat att ta till sig som personlig kunskap skulle kunna skyddas av lagen. Blotta risken 

att den information som överlämnas inte skulle anses utgöra företagshemligheter med 

hänvisning till att den är av för enkel karaktär skulle stoppa näringsidkare från att ingå avtal. 

Nackdelarna med att tillåta ett användande av information som blivit kunskap hos 

licenstagaren överväger fördelarna och talar för att låta skyddet för informationen bestå även 

om licenstagaren tillägnat sig kunskapen.  

Alternativet till den öppna skyddstid som lagstiftningen stadgar idag är att i likhet med 

patenträtten tidsbestämma skyddet. Kunskap och information omsätts fort och är konstant 

under utveckling. Många gånger ligger värdet av kunskap eller information i att ingen annan 

har samma vetskap. Av den statistik från SCB som presenterades i inledningen framgår att 

svenska företag ser ett tidsmässigt försprång över konkurrenter som den största fördelen för 

att öka företagets konkurrenskraft. Om ett tidsmässigt försprång är det mest väsentliga för ett 

företag så skapas värdet i informationen av att den är exklusiv för innehavaren. Information 

som hänför sig till områden där utvecklingen går snabbt framåt och där många aktörer 

parallellt bedriver utvecklingsarbete förlorar därför ofta nyhetsvärdet i ett tidigt skede. Inte 

ens patent, vilka medför en ensamrätt, upprätthålls ofta under hela skyddsperioden med 

anledning av att patentobjektet förlorar intresse med tiden. Andra områden kan vara mer 

stabila med en långsammare utvecklingstakt eller helt enkelt mindre känsliga för innovation. 

Kunskap eller information kan på den typen av områden vara tidsbeständig. Den information 

som FHL avser att skydda är så varierande till sin art att ett tidsbestämt skydd är svårt att 

anpassa efter behovet.  

För att veta när ett tidsbegränsat skydd upphör måste det också gå att bestämma när skyddet 

uppkom. Ett patent upprätthålls genom att innehavaren årligen betalar in avgifterna och 
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skyddstiden kan på så vis anpassas efter skyddsbehovet. Förutsättningarna för patent är dock 

helt annorlunda än för företagshemligheter. Ett patent meddelas på den patentbeskrivning som 

hör till ansökan och gäller från den dag då ansökan gjordes. Patentet är statiskt på så vis att 

innehavaren inte kan förändra omfattningen under årens lopp. Kunskap och information är 

dynamisk. Den förändras med tiden och det är i stort sett omöjligt att avgöra när den avsedda 

informationen uppstod som en företagshemlighet.  

Ett tidsbestämt skydd skulle medföra att kortlivade företagshemligheter skyddas längre än 

värdet av informationen består. Tidsbeständiga företagshemligheter skulle å andra sidan lida 

en värdeförstöring vid skyddstidens utgång då informationen fortfarande är av värde men blir 

allmängods genom att skyddet upphävs. Ett tidsbestämt skydd är därför inte det mest 

tillfredsställande alternativet när det kommer till skydd för information. Den reglering som 

finns idag med en öppen skyddstid är det mest fördelaktiga till skydd för företagshemligheter 

eftersom att skyddstiden kan anpassas efter behovet i varje enskilt fall. När informationen inte 

längre uppfyller lagens rekvisit får licensgivaren istället förlita sig på ett avtalsvillkor om 

efterverkan för ett fortsatt skydd. 

Ett annat alternativ för att skydda information är att i kommersiella förhållanden helt låta 

näringsidkarna själva reglera frågan genom avtal och då ta bort regleringen i 6 § FHL. Med 

tanke på de krav som uppställs i det av EU antagna direktivet skulle en sådan reglering bli 

svår att genomföra. Direktivet föreskriver att det ska vara olagligt och därmed 

skadeståndsgrundande att utnyttja eller röja en företagshemlighet utan innehavarens samtycke 

om personen exempelvis bryter mot avtal om konfidentialitet. Då direktivet innehåller 

minimibestämmelser och även föreskriver att medlemsstaterna ska se till att angivna åtgärder, 

förfaranden och rättsmedel finns tillgängliga för medborgarna lämnas inte mycket spelrum för 

att ta bort den rättsliga reglering som i dagsläget finns. Om en lämplig utformning av 

reglering kring näringsidkares totala avtalsfrihet skulle kunna framtas som möter kraven i 

direktivet är det visserligen möjligt att införa en sådan reglering. Möter en eventuell ny 

reglering kraven i direktivet skulle dock utfallet ändå bli detsamma som om bestämmelsen 

framgår av lag då även lagen ska möta direktivets krav. 6 § FHL är i nuläget dispositiv och 

tillåter därmed redan parterna att avtala om avvikande bestämmelser. Regleringen kring skydd 

för information i kommersiella förhållanden påverkar således inte avtalsfriheten. Oavsett om 

bestämmelsen i FHL åberopas eller inte vid en tvist finns i vart fall möjligheten till det. FHL 

innebär även en extra möjlighet till ersättning vid ett utnyttjande eller röjande av information 
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då lagen och avtalet parallellt kan åberopas som grund för skadestånd. Enligt min mening 

saknas det anledning att ändra den lagstadgade reglering som finns idag.  

Sammanfattningsvis innehåller såväl skyddet i FHL som möjligheterna att avtalsrättsligt 

skydda information från missbruk en rimlig avvägning mellan intresset av effektiv konkurrens 

och intresset av den privata äganderätten. Att tillåta det ena intresset att väga över alltför 

mycket skulle medföra icke önskvärda konsekvenser. Den information som utgör 

företgashemligheter enligt FHL torde också vara den information som näringsidkare själva 

värnar mest om och den information som är i behov av skydd. Det är nödvändigt med ett 

skydd för företagshemligheter för att kunskapsflöde mellan företag ska vara aktuellt. Ett 

skydd medför också incitament till forskning och utveckling. På grund av att kunskap är svår 

att återta vid licensavtalets slut är det även nödvändigt att tillåta förfogandebegränsningar 

genom avtal avseende den postkontraktuella perioden för att främja ett kunskapsutbyte mellan 

företag. Kunskapens svårdefinierade karaktär gör att ett tidsbegränsat skydd inte går att 

fastställa med ett tillfredsställande resultat och skyddet bör därför kunna bestå så länge 

skyddsintresset kvarstår. Näringsidkare kan redan idag sluta avtal som avviker från 6 § FHL 

vilket gör att det saknas anledning att ändra regleringen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

Källförteckning 

Offentligt tryck 

Propositioner 

Prop. 1987/88:155, om skydd för företagshemligheter. 

Prop. 1998/99:11, Ny skyddsåtgärd vid immaterialrättsintrång. 

Prop. 2007/08:135, Ny konkurrenslag m.m. 

SOU 

SOU 1983:52, Företagshemligheter. 

SOU 2008:63, Förstärkt skydd för företagshemligheter. 

Betänkande 

Lagutskottets betänkande, 1988/89:LU30, Skydd för företagshemligheter. 

Lagutskottets betänkande, 1989/90:LU37, Skydd för företagshemligheter. 

Kommittédirektiv 

Dir. 2007:54, Översyn av vissa frågor om skyddet för företagshemligheter. 

Dir. 2016:38, Skyddet för företagshemligheter. 

Protokoll 

Riksdagens protokoll 1989/90:131, 30 maj 1990. 

 

Offentligt tryck från EU 

Direktiv 

Europaparlamentets och Rådets direktiv (EU) 2016/943 av den 8 juni 2016 om skydd mot att 

icke röjd know-how och företagsinformation (företagshemligheter) olagligen anskaffas, 

utnyttjas och röjs.  



62 

 

Direktivförslag 

Com. (2013) 813 final. Commission Staff Working Document, Impact Assessment, 

Accompanying the document proposal for a Directive of the European Parliament and of the 

Council on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) 

against their unlawful acquisition, use and disclosure, 28 november 2013. 

Förordningar 

Kommissionens förordning (EG) nr 240/96 av den 31 januari 1996 om tillämpning av 

fördragets artikel 85.3 på vissa grupper av avtal om tekniköverföring, (upphävd). 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om 

tilläggsskydd för läkemedel. 

Kommissionens förordning (EU) nr 316/2014 av den 21 mars 2014 om tillämpningen av 

artikel 101.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på grupper av avtal om 

tekniköverföring. 

Beslut 

Rådets beslut 94/800/EG av den 22 december 1994 om ingående, på Europeiska 

gemenskapens vägnar - vad beträffar frågor som omfattas av dess behörighet - av de avtal 

som är resultatet av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan (1986-1994) 

[Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 336 av den 23 december 1994]. 

 

Rättspraxis 

Högsta domstolen 

NJA 1992 s. 439 (Åhléns− Sko-city).  

NJA 1994 s. 359 (Brukningsavgift för spillvattenavlopp). 

NJA 1998 s. 633 (JAHAB). 

NJA 2001 s. 362 (VIKAB). 

NJA 2004 s. 167 (Jaktlicenser). 



63 

 

NJA 2009 s. 672 (Allbröd). 

NJA 2015 s. 741 (Grant Thornton). 

Arbetsdomstolen 

AD 2003 nr. 21 (Frösunda). 

AD 2009 nr. 63 (Dataprogram). 

AD 2010 nr. 7 (Ingemansson). 

AD 2015 nr. 8 (KPMG). 

Hovrätten 

Svea hovrätt, B 5221-03, dom 2003-10-20, (Ericsson). 

Tingsrätten 

Attunda tingsrätt, T 4887-13, dom 2016-11-14 (Lyckostäd) 

 

Litteratur 

Bakardjieva Engelbrekt, Antonina (red.), Festskrift till Marianne Levin, (Domeij, Bengt, 

Know-howlicenser efter ett offentliggörande, s. 231- 244) Norstedts juridik, Stockholm, 2008. 

Bernitz, Ulf, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens: [upphovsrätt, patent, mönster, 

varumärken, namn, firma, otillbörlig konkurrens], 11., omarb. uppl., Jure, Stockholm, 2009. 

Blomstrand, Severin (red.), Bertil Bengtsson 90 år, (Gorton, Lars, Lindmark, Dan, 

Efterkontraktuella dispositioner –något om avtalsbestämmelser som överlever själva avtalet, 

s. 137-160) Jure, Stockholm, 2016. 

Domeij, Bengt, Patenträtt: svensk och internationell patenträtt, avtal om patent samt skyddet 

för växtsorter och företagshemligheter, Iustus, Uppsala, 2007. 

Fahlbeck, Reinhold, Lagen om skydd för företagshemligheter: en kommentar och 

rättsöversikter, 3., [rev. och utök.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2013. 



64 

 

Helgesson, Christina, Affärshemligheter i samtid och framtid, Jure, Diss. Stockholm: Univ., 

Stockholm, 2000. 

Korling, Fredric & Zamboni, Mauro (red.), Juridisk metodlära, 1. uppl., Studentlitteratur, 

Lund, 2013. 

Levin, Marianne, Lärobok i immaterialrätt: upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt, 

känneteckensrätt i Sverige, EU och internationellt, 10., [uppdaterade] uppl., Norstedts juridik, 

Stockholm, 2011. 

Levin, Marianne & Nordell, Per Jonas (red.), Handel med immaterialrätt: 1. kursen i 

experimentell immaterialrätt våren 1995, (Fischer, Erik, Pettersson, Tomas, Wistam, Henrik, 

Know-howlicensavtal, s. 71-83) Juristförlaget, Stockholm, 1996. 

Munukka, Jori, Kontraktuell lojalitetsplikt, Jure, Diss. Stockholm: Stockholms universitet, 

Stockholm, 2007. 

Ramberg, Jan & Ramberg, Christina, Allmän avtalsrätt, 10., omarb. och utök. uppl., Wolters 

Kluwer, Stockholm, 2016. 

Runesson, Eric M., Licens till patent och företagshemligheter i avtals- och kontraktsrätten, 1. 

uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2014. 

Sandgren, Claes, Patentlicenser: studier i licensavtal angående patent, patentansökningar 

och know-how med särskild hänsyn till amerikansk och tysk rätt = [Patent licences : a study of 

licensing agreements concerning patents, patent applications and know-how with particular 

regard to the law of the United States and the Federal republic of Germany], Norstedt, Diss. 

Stockholm : Univ.,Stockholm, 1974. 

Sandgren, Claes & Andersson, Anderz (red.), Kunskapsföretaget i ett rättsligt perspektiv: 

[bolagsrätt, arbetsrätt, familjerätt, immaterialrätt, avtalsrätt, köprätt, skadeståndsrätt, 

skatterätt], 1. uppl., Fritze, Stockholm, 1995. 

Svensäter, Lennart, Anställning och upphovsrätt: om det enskilda anställningsförhållandets 

reglering och dess grunder samt om konsekvenserna av att framställda resultat omfattas av 1 

§ upphovsrättslagen = [Employment and copyright] : [legislation concerning the individual 

contract of hire, the basis of this, and the consequences of any results produced being subject 

to Section 1 of the Copyright Act], Norstedt, Diss. Lund : Univ.,Stockholm, 1991. 



65 

 

Tonell, Magnus, Sekretessavtal: och det rättsliga skyddet för företagshemligheter, Jure, 

Stockholm, 2012. 

Artiklar 

Arvidsson, Niklas, Avtals efterverkan vid utträden ur varaktiga flerpartsavtal, Juridisk 

tidsskrift, nr 1 2016/17, s. 19. 

Blomkvist, Christina, Gorton, Lars, Gäller avtal trots att de upphört? Juridisk tidsskrift, nr 4 

2015/16, s. 893. 

Munukka, Jori, Lojalitetsplikten som rättsprincip, SvJT 2010, s. 837. 

Nicander, Hans, Lojalitetsplikt före, under och efter avtalsförhållanden, Juridisk tidsskrift, nr 

1 1995/96, s. 31. 

Ramberg, Christina, Uppsägningstid vid långvariga samarbetsavtal, SvJT 2010 s. 94. 

Elektroniska källor 

Nationalencyklopedin, know-how. 

[http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/know-how] (hämtad 

2016-11-24). 

Övriga källor 

Avtal om användning av konkurrensklausuler i anställningsavtal mellan Svenskt Näringsliv 

och PTK.  

Statistiska centralbyrån, Investeringar FOU och IT, Innovationsverksamhet i svenska företag 

2010-2012, 2014. 

[http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/UF0315_2010I12A_BR_UF88BR1401.pdf] 

(hämtad 2016-10-10) 

Överenskommelse 1969 angående begränsning av användningsområdet för och innehållet i 

s.k. konkurrensklausuler i tjänsteavtal. 


