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Förkortningar 

CF - Civilingenjörsförbundet 

DEFU – Delegationen för företagens uppgiftslämnande 

FHL -  Lag (1990:409) om skydd för företagshemligheter 

IKL – Lag (1931:152) med vissa bestämmelser om illojal konkurrens 

RF - Regeringsformen 

SAF – Svenska Arbetsgivareföreningen 

SALF – Sveriges Arbetsledareförbund 

SCB – Statistiska Central Byrån 

SIF – Svenska Industritjänstemannaförbundet 

URL – Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 
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1 Inledning 

Företagshemligheter är av växande vikt för dagens företag, detta kan ses i de allt fler 

informationsföretag som skapas samt de existerande företag som har information som behöver 

skyddas i allt större omfattning. Sådan information skyddas i Lagen om skydd för 

företagshemligheter (FHL). Lagen har definitioner av begreppen företagshemligheter och 

obehöriga angrepp på företagshemligheter. Begreppen är dock mångfacetterade och inte alltid 

lätta att definiera. Detta var intentionen i utredningen inför lagen, då den var tänkt att täcka det 

svenska näringslivet med dess olika industrier.1 För att förstå varför det blev så behövs därmed 

en förståelse för hur det var innan lagstiftningen och hur lagstiftaren själv resonerade.  

Skyddet för företagshemligheter kan komma att utvecklas inom en nära framtid då det kom ett 

nytt förslag om ett EU-direktiv april 2016 angående skyddet för företagshemligheter. Vid ett 

antagande av detta nya direktiv så kommer troligtvis svensk lagstiftning att förändras. Ifall den 

svenska lagstiftningen påverkas så kommer detta även påverka det skydd som de svenska 

företagen åtnjuter.  

Att det nya konkurrensklausulavtalet som antogs 2015 använder sig av den svenska definitionen 

för företagshemligheter i  avtalet lär därmed påverkas av eventuella lagändringar som kommer 

från ett antagande av EU-direktivet. Parterna bestämde i konkurrensklausulavtalet att oavsett 

ifall definitionen förändras i lagen så kommer avtalet behålla den ursprungliga definitionen. Att 

parterna har beslutat att göra så kan skapa ett antal problem i hur konkurrensklausuler ska 

tolkas.  

Att det potentiellt kommer ny lagstiftning om företagshemligheter och att det har kommit ett 

nytt konkurrensklausulavtal skapar därmed det perfekta tillfället för att analysera vad dessa 

ändringar kan ge för effekter både på FHL samt konkurrensklausuler. 

 

1.1 Syfte 

Det övergripande syftet med detta examensarbete är att analysera och problematisera begreppen 

företagshemlighet och obehöriga angrepp i en kontext av det växande informationssamhället. 

Det innebär bland annat att fastställa det materiella innehållet i begreppen företagshemlighet 

och obehöriga angrepp enligt gällande rätt. Ett annat syfte är att redogöra för de rättsliga 

förhållanden som gällde före att lagen om företagshemligheter trädde i kraft. Ett ytterligare 

                                                 
1 SOU 1983:52 s. 268. 
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syfte är att redovisa innehållet i ett nytt EU-direktiv2 vad gäller begreppen företagshemlighet 

och obehöriga angrepp. Det sista syftet är att övergripande analysera den rättsliga regleringen 

av konkurrensklausuler på den svenska arbetsmarknaden. För att göra detta har följande 

frågeställningar skapats: 

 

 Vad är en ”företagshemlighet” och ett ”obehörigt angrepp” enligt gällande rätt? 

 Vilka rättsliga förhållanden gällde innan FHL? 

 Vilka är de relevanta artiklarna i EU-direktivet och vad kan de förändra i svensk 

lagstiftning gällande begreppen ”företagshemlighet” och ”obehörigt angrepp”? 

 Vilka rättsliga utgångspunkter gäller för konkurrensklausuler enligt gällande rätt och 

det nya avtalet om konkurrensklausuler mellan PTK och Svenskt Näringsliv? 

 

1.2 Avgränsningar 

Då enbart 1 och 2 §§ FHL kommer behandlas betyder det att brotten och påföljderna av 

eventuella brott mot FHL ej kommer behandlas. Problem knutna till offentlig anställning eller 

tryckfrihetproblematiken kommer inte behandlas då detta arbete fokuserar på relationen mellan 

en privat arbetsgivare och en antingen för nuvarande eller tidigare anställd. Inte heller kommer 

problematiken om röjandet av företagshemligheter i en rättstvist behandlas. Enbart tillämplig 

lagstiftning i EU-direktivet behandlas. Med detta menas enbart de artiklar som hanterar 

definitionen av företagshemligheter och lagligt anskaffande samt olagligt anskaffande, röjande 

och utnyttjande av ett företags företagshemligheter.3 Skälet till detta är att dessa bestämmelser 

överensstämmer med 1 och 2 §§ FHL i svensk lagstiftning. För konkurrensklausulavtal så 

kommer inte avtal mellan näringsidkare behandlas. Inte heller behandlas påföljderna av att 

bryta mot en konkurrensklausul. I det nya konkurrensklausulavtalet så kommer enbart det som 

hanterar begreppet företagshemligheter behandlas. 

 

1.3 Metod och material 

Det materiella innehållet i begreppen företagshemlighet och obehörigt angrepp har analyserats 

med stöd av lag, förarbeten, praxis och doktrin. Det första syftet har fastställt gällande rätt 

                                                 
2 Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 april 2016 om förslaget till Europaparlamentets och 

rådets direktiv om att skydda know-how och företagsinformation (företagshemligheter) som inte har röjts från att 

olagligen anskaffas, utnyttjas och röjas (COM(2013)0813 – C7-0431/2013 – 2013/0402(COD)). 
3 De relevanta delarna finns i EU-direktivet i Kapitel 1, artikel 2 punkt 1., Kapitel 2 artikel 3 punkt 1 samt artikel 

4 punkt 2 och 3. 
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genom att analysera rättskällor i form av lag, förarbeten, rättspraxis och doktrin. För att uppfylla 

det andra syftet så har olika statliga utredningar, propositioner, remissyttranden från 

arbetsmarknadens parter och utredningsdirektiv analyserats. Det tredje syftet har uppfyllts 

genom att jag har tolkat EU-direktivets ordalydelse i de relevanta artiklarna. Det sista syftet har 

jag uppfyllt genom att fastställa den rättsliga regleringen av konkurrensklausuler genom att 

analysera förarbeten, rättspraxis och doktrin samt genom att analysera det nya 

konkurrensklausulavtalets ordalydelse. En klar limitation med användningen av doktrin på 

området konkurrensklausuler är att vi inte i detta skede vet hur relevant den är för det nya avtalet 

då doktrinen och praxisen är baserad på det gamla avtalet 

 

Allt material har hittats antingen genom kedjesökning eller genom konsultationer med min 

handledare. I sökandet har databaser som Karnov eller Zeteo använts likväl som sökmotorn 

Google. För att hitta det material som jag har behövt har sökord så som ”företagshemligheter” 

eller ”FHL” använts. Primärt har dessa sökord använts för att söka rättsfall och artiklar. 

 

De domar som har använts har valts med utgångspunkten att de är central rättspraxis eller att 

de svarar på speciella frågor som kan komma upp vid en läsning av de för arbetet relevanta 

paragraferna. För att avgöra vilka domar som ska vara med har ett antal kriterier använts. De 

kriterierna är ifall domar nämnts frekvent i doktrin eller juridiska artiklar, ifall en viktig del av 

paragrafen utforskas eller ifall det konstateras en speciell definition av företagshemligheter 

vilket vid läsning av paragrafen inte behöver vara uppenbar. Dessa rättsfall är uppdelade mellan 

straffrättsliga domar och civilrättsliga domar. De mål som, fram till att detta examensarbete 

skrivs, ligger till grund för praxis kommer ifrån olika nivåer i rättssystemet. Därför finns det 

domar med större vikt, sådana som har avgjorts i Högsta Domstolen eller Arbetsdomstolen. Det 

finns även de med lägre värde, mål som har avgjorts i Hovrätten. Att vissa domar avgjordes i 

lägre instanser betyder därmed att de konstateranden de kommer fram till inte är prejudicerande 

och kan därmed bli förändrade ifall liknande frågor tas upp i högre instanser. Att dessa domar 

från lägre instanser används är för att de visar på en argumentation av domstolen i tvisten även 

fast de inte blir prejudicerande. 

 

1.4 Disposition 

För att skapa en grund för bestämmandet av gällande rätt är arbetet strukturerat så att det börjar 

med en överblick över tiden före FHL och syftet med utredningen om en ny lagstiftning. Sedan 
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behandlas utredningens förslag. Efter detta presenteras propositionen samt den omarbetade 

propositionen av lagutskottet. Därefter kommer 2008 års utredning och de remissvar som kom 

från tunga remissinstanser. Avslutningsvis för bakgrunden av FHL behandlas även utredningen 

för visselblåsare där begreppet företagshemligheter används.4 

 

FHLs placering i rättssystem presenteras sedan samt de relevanta paragraferna för arbetet. När 

dessa har presenteras fördjupar sig arbetet i vad begreppet företagshemligheter inbegriper 

genom både doktrin och praxis. Den sista delen för FHL går sedan igenom hur immaterialrätt 

förhåller sig till FHL samt en redovisning av de relevanta artiklarna från det nya EU-direktivet. 

 

En genomgång av bakgrunden till konkurrensklausuler kommer sedan presenteras samt 

relevanta delar ur det nya konkurrensklausulavtalet. Avslutningsvis kommer sedan en analys 

och en diskussion av det presenterade materialet samt en slutgiltig sammanfattning av arbetet. 

 

2 Lag om skydd för företagshemligheter 

2.1 Bakgrund 

2.1.1 Vad gällde före Lag om skydd för företagshemligheter 

De första reglerna om företagshemligheter fanns i 1919 års lag (1919:466) med vissa 

bestämmelser om illojal konkurrens.5 Dessa regler överfördes sedan oförändrade till lag 

(1931:152) med vissa bestämmelser om illojal konkurrens (IKL).6 Den lagen skyddade i vissa 

fall "yrkeshemligheter" i avtalsrelationer. Det skulle dröja fram tills 1966 innan ett nytt 

utredningsförslag7 kom angående ny reglering, den resulterade dock inte i några nya lagar för 

yrkeshemligheter. Delar av det förslaget bröts dock ut och 1970 resulterade det i lagen 

(1970:412) om otillbörlig marknadsföring. Någon ny lagstiftning avseende området företags- 

eller yrkeshemligheter ansågs därmed inte behövas.8 Detta argument förstärktes även av att  

konkurrensklausuler fyllde igen gapet som en lag kunde tänkas användas till. Då 

arbetsmarknadens parter 1969 kom överens om ett regelverk för konkurrensklausulavtal 

försvann därmed en del av behovet till lagstiftningen.9 Tio år senare tillsattes dock en utredning 

för att reformera skyddet för företagshemligheter.  

                                                 
4 SOU 2014:31. 
5 Fahlbeck, 2013, s.19. 
6 SOU 2008:63, s.59. 
7 SOU 1966:71. 
8 Fahlbeck, 2013, s.19. 
9 Ibid. 



8 

 

 

2.1.2 Utredningsuppdraget för Lag om skydd för företagshemligheter 

Utredningsdirektivet utgick från ett antal olika faktorer.10 IKL ansågs föråldrad och att den 

innehade ett bristfälligt skydd, speciellt när det kom till industrispionage. Det skydd IKL gav 

mot att en utomstående utnyttjande ens företagshemligheter var starkt begränsat och ett 

sekundärt mål med lagstiftningen. En annan faktor var det ökade utbytet av information mellan 

företag i olika länder vilket krävde ett bättre skydd. Även utvecklingen såväl internationellt som 

nationellt på angränsande områden som upphovsrätt och arbetsrätt gjorde att det krävdes ett 

förbättrat skydd. 

 

Det motiv som fanns för en ny lagstiftning grundades i att ett bra rättsligt skydd är viktigt för 

företag. Vidare ansågs ett patent värderas ungefär lika stort som värdet av know-how eller 

information som kunde finnas i ett företag. Att det därmed ofta är kostsamt att skaffa denna 

information brukar vägas upp av att företaget får en konkurrensfördel. Ifall denna balansgång 

då hotas av att utomstående kan anskaffa denna information utan att använda egna resurser så 

kan det resultera i att investeringsviljan i teknik och ekonomi minskar. Det skulle därmed sätta 

svenska företag i en dålig sits för att utbyta information med utländska företag. Detta vägdes 

dock emot samhällsnyttan av att denna information blir allmänt känd samt ur ett 

konkurrenshänseende. Därmed behövdes en avvägning mellan näringsidkarens behov av att få 

skydda sina företagshemligheter m.m. och att konkurrensen försvagas på grund av en ensamrätt 

på information. Därför skulle utredningens utgångspunkt vara att lagen skulle skydda mot att 

företagshemligheter angrepps på sådana sätt som var förkastliga. 

 

En inledande uppgift för utredningen var att kartlägga vilka förhållanden och problem som 

fanns för området och skaffa synpunkter från de parter som berördes. Denna insamling av 

information skulle omfatta Norden samt högt utvecklade industriländer för att se hur andra 

länder löst problemet. Utifrån den insamlade informationen skulle sedan utredaren göra en 

avvägning mellan intressena att lagstiftningen inte skulle ge någon ensamrätt på exempelvis 

produkter likt patenträtten och att ge ett effektivt skydd för företagshemligheter. Utredningen 

skulle även ta hänsyn till de teknologiska utvecklingar som kunde förändra hur vi såg på 

företagshemligheter och information. 

 

                                                 
10 Direktiv 1979:118. 
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2.1.3 Vad utredningen för Lag om skydd för företagshemligheter gjorde 

Utredningen studerade nordisk rätt avseende företagshemligheter samt angränsande 

rättsområden. Den inhämtade sedan empiriskt material i ett samarbete med Statistiska 

Centralbyrån (SCB) och delegationen för företagens uppgiftslämnande (DEFU) genom en 

enkätundersökning av 1500 svenska företag. Av det materialet fick utredningen en uppfattning 

om vilka typer av företag som hade problem med angrepp på företagshemligheter. Sedan 

intervjuades 34 av de företag som svarade på enkäten och utredningen fick tillgång till 

exempelvis avtal och sekretessinstruktioner avseende området företagshemligheter. Efter detta 

företogs en studieresa till USA där de intervjuade olika rättsvetenskapsmän, domare, advokater 

och affärsmän om företagshemligheter och fick även där material till utredningen. Vidare 

besöktes även Columbia University och deras bibliotek för vidare studier. Utredningen skulle 

även utreda lagstiftning angående ”slavisk efterbildning”, slavisk efterbildning är närgången 

efterbildning eller ren kopiering av utförandet eller utseendet. Utredningen insåg däremot att 

det endast begränsat hade ett samband med företagshemligheter. 

 

2.1.4 Utredningen Företagshemligheter 

Utredningen började med att fastställa att lagen var ämnad för ett ekonomiskt system, där en 

marknadsekonomi med effektiv eller fungerande konkurrens var förstådd som det tilltänkta. 11 

Utredningens syfte var att på ett positivt sätt påverka konkurrensförhållanden på den svenska 

arbetsmarknaden. Företagshemligheter ansågs vara en funktion av en fungerande 

marknadsekonomi då företag tar egna beslut på en fri marknad där de försöker hitta 

konkurrensfördelar. Ifall dessa företag då hittar en ny produktionsmetod eller 

distributionsmetod kommer de sedan hemlighålla denna information från andra företag för att 

inte tappa sina konkurrensfördelar. Vid allmän kännedom om denna information kommer 

därmed företaget förlora sin konkurrensfördel. Utredningen ville därmed skydda 

företagshemligheter mellan konkurrerande företag. Vidare var även syftet att ett angrepp på ett 

annat företags utvecklingsinsatser inte ska tolereras, vilket knyter an till immaterialrätten och 

egendomsskyddet. Det avslutande syftet var att öka skyddsnivån för svenska företag på den 

internationella marknaden utan att därmed riskera att företagshemligheter som kom från 

utlandet läcktes inom Sverige. Det ansågs att med en lägre skyddsnivå så kunde överförandet 

av information försvåras eller hindras vilket skulle resultera i att landet skulle falla bakom i 

utvecklingen. Att då istället inneha ett starkt skydd ansågs då ge motsatt effekt med låg risk för 

                                                 
11 SOU 1983:52, s. 268. 
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röjande av företagshemligheter och en möjlighet för export av varor med hög teknisk nivå. Det 

skydd som FHL ger skulle dock inte vara så extensivt, att det inkräktar på huvudprincipen att 

det ska råda fri konkurrens på våran marknad och att tillgången till information och kunskap är 

fri. Utredningen tog därmed sikte på obehöriga angrepp på företagshemligheter och att företag 

inkorrekt utnyttjar andras idéer och framgångar. 

 

2.1.5 Propositionen för Lag om skydd för företagshemligheter 

Produkten av utredningen12 kom sedan att ligga till grund för propositionen 1988 om införandet 

av lagen om skydd för företagshemligheter.13 Propositionens motivering delade i all 

väsentlighet utredningens tankar beträffande behovet av lagstiftningen som viktig för sund 

konkurrens och för att främja investeringsvilja. Vidare såg den även betydelsen av information 

för företag och att de ska kunna hemlighålla det. Även avvägningen mellan å ena sidan 

hemlighålla information och andra sidan samhällets behov av fri information avhandlas. 

Propositionen går även i samma spår som utredningen att IKL är otidsenlig och att det behövs 

ett bättre skydd för företagshemligheter. De remissinstanser som fick ta del av utredningen 

biföll att skyddet behövde moderniseras. Angående definitionen av lagen så gavs den medvetet 

en vid definition för att kunna vara relevant även för nya teknikutvecklingar, något som två 

remissinstanser dock inte delade uppfattning om. Utredningen använde begreppet ”kunskap” 

för vad som skulle anses som företagshemligheter. Propositionen ansåg dock att det var allt för 

likt de immaterialrättsliga regleringarna med krav på kvalité och ansåg att begreppet 

”information” skulle användas istället. 

 

2.1.6 Lagutskottets betänkande om Lag om skydd för företagshemligheter 

Propositionen blev föremål för en omfattande debatt i riksdagen då det fanns de som oroade sig 

för att lagen kunde inskränka på yttrandefriheten. Lagutskottet omarbetade då propositionen 

vilket resulterade i betänkandet 1988/89:LU30.  Lagrådets yttrande handlade om hur de kunde 

förändra lagstiftningen så att rädslan för att yttrandefriheten kunde inskränkas skulle försvinna. 

Detta skulle göras genom att lagen endast gällde för obehöriga angrepp på 

företagshemligheter.14 De behandlade även ansvar för företagsspioneri och hur det förhöll sig 

till yttrandefrihet, något som inte propositionen hade behandlat. Slutsatsen var att oavsett vilken 

formulering som den potentiella lagen hade så gjorde det ingen skillnad, då vanlig lagstiftning 

                                                 
12 SOU 1983:52. 
13 Prop. 1987/88:155. 
14 Prop. 1989/90:LU37, s. 109. 
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inte kan förbjuda sådan inhämtning av information om det är i syftet att offentliggöra den i 

tryckt skrift. I fråga om 1§ så klargörs att enbart relevant information skyddas, därmed skyddas 

inte brottsliga förfaranden. Däremot skulle straff kunna utdömas ifall en person använt en 

brottslig metod för att få tillgång till företagshemligheter, ifall det inte är i praktiken omöjligt 

annars. Lagrådet konstaterade att lagen inte påverkade tryckfrihet eller yttrandefrihet samt att 

med de ändringar de föreslog förstärktes skyddet för företagshemligheter. Vid behandlande av 

kammaren så beslutades dock att den skulle vila i minst 12 månader med hänvisning till 2:22 

Regeringsformen (RF) då den ansågs inskränka på yttrandefriheten. Ett år efter att den första 

omröstningen hade skett så återkom lagutskottet med ett identiskt lagförslag i maj 1990. 15 

Lagförslaget antogs senare samma månad och FHL trädde sedan i kraft juni 1990. 

 

2.1.7 Utredningen Förstärkt skydd för företagshemligheter 

Likt tidigare förarbetet fokuserade även denna utredning på att våra marknader allt mer präglas 

av tekniska innovationer vilket i sin tur gör att många företag är uppbyggda kring information 

och kunskap istället för mer traditionell produktion.16 Även konkurrensen mellan företag ansågs 

ha ökat då företag har blivit allt mer globala. På grund av denna ökade betydelse som tillmätts 

information ansågs även behovet av att skydda den ökat.  

 

Detta ökade behov såg utredningen komma från att information hade blivit allt viktigare för 

företag men även av att information hade blivit lättare att överföra.17 Innehavet av datorer, 

internet och minneskort m.m. ansågs medföra att enskilda privatpersoner enkelt kunde överföra 

information från ett företags servrar till deras egna minneskort eller hårddiskar. Att då även 

lovligt få ta del av information inom sin tjänst som inte fick spridas vidare, ansågs enkel att 

kopiera med denna teknik.  

 

Även lösare företagsstrukturer ansågs öka risken för läckage av företagshemligheter.18 Att 

anlita konsulter eller bemanningsföretag gör att de som känner till känslig information utanför 

organisationen ökar. Utredningen konstaterade även att personal omsätts i allt större 

utsträckning vilket skapar en situation där tidigare anställda kan känna till information som ett 

företag ej vill ska kännas till av utomstående. 

                                                 
15 Prop. 1989/90:LU37. 
16 SOU 2008:63, s. 62. 
17 SOU 2008:63 s. 62; Bengtsson, H. & Kahn, J., s. 18. 
18 SOU 2008:63 s. 63. 
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På grund av den ökande globaliseringen så konstaterades det även att det antal företag som kan 

vara intresserade av företagshemligheter ökat.19 Då länder har olika kulturer antogs även att 

visa företag kan anse att vissa grader av företagsspionage är acceptabelt.  

 

2.1.8 Remissvar från arbetsmarknadens parter 

Från arbetsgivarsidan var det förstärkta skyddet för företagshemligheter väl mottaget.20 De såg 

de utökade möjligheterna till ansvar för arbetstagarna vid eventuella brott som ett nödvändigt 

skydd för arbetsgivarna. Speciell vikt lades vid straff- och skadeståndsansvaret. 

 

Arbetstagarsidan var däremot negativt inställda till förändringarna av lagen. Begreppet 

företagshemlighet ansågs vara allt för brett och kontrollerat av arbetsgivaren vilket skapade 

osäkerhet hos arbetstagarna.21 En annan stor punkt för arbetstagarorganisationerna var de 

inlåsningseffekter som kan uppstå av en allt för vid tolkning av vad som kan anses vara 

företagshemligheter. Det skulle därmed kunna negativt påverka arbetstagare som vill kunna 

byta arbetsplats men inte vågar på grund av att de av misstag röjer en företagshemlighet. 

Därmed ville de istället se en precisering av begreppet företagshemlighet.  

 

2.1.9 Lagrådsremissen Ett bättre skydd för företagshemligheter 

2013 kom den lagrådsremiss som grundades på SOU 2008:63 vilket primärt behandlade frågan 

om en ny bestämmelse om straff för olovligt utnyttjande eller röjande av företagshemligheter.22 

Även straffet för företagsspioneri föreslogs att det skulle skärpas. Likt tidigare utredningar var 

motiveringen att förbättra skyddet för innovation och kunskapsintensivt företagande för att 

därmed främja sund konkurrens. Beträffande begreppet företagshemligheter så lyfts frågan om 

gränsdragningen för vad som är en företagshemlighet och vad som är en persons kunnande 

skulle ändras för att göra gränsdragningen lättare. Utredningen konstaterade dock att det skulle 

hämma personer från att fullt ut använda sina erfarenheter och sin yrkesskicklighet. Därmed så 

ansågs det viktigare att inte minska på det fria informationsflödet. Dessutom diskuterades om 

kravet på hemlighållande ska bestämmas på mer objektiva grunder. Även på denna punkt 

                                                 
19 Ibid. 
20 SOU 2008:63 s. 347; Svenskt Näringslivs remissvar, s. 1. 
21 SOU 2008:63 s. 345; SACOs remissvar s. 2. 
22 Ett bättre skydd för företagshemligheter. 
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avvisas då det ska vara upp till näringsidkaren vilken information som ska hemlighållas. 

Slutgiltigt konstaterar de att begreppet företagshemligheter är väl lämpat för ändamålet. 

 

2.1.10 Utredningen Visselblåsare 

Visselblåsande är då en person läcker information om missförhållanden inom en organisation, 

sådan information kan ofta vara företagshemligheter. En utredning om visselblåsande kom 

2014 med motivet att skapa ett förslag för lagstiftning om skydd för de arbetstagare som larmar 

om missförhållanden, då det för närvarande inte finns.23 Då visselblåsning kan vara knutet till 

företagshemligheter så behandlas begreppet även i utredningen inför en potentiell 

visselblåsningslagstiftning. Begreppet företagshemlighet konstateras igenom gällande rätt 

avseende de tidigare redovisade propositionerna, betänkanden, remissvar, utredningar och 

relevant doktrin. Den ger ingen ytterligare information om begreppet eller intar en annan 

synvinkel från tidigare förarbeten m.m. 

 

3 FHL 

3.1 Lag om skydd för företagshemligheters plats i rättssystemet 

FHL överlappar till viss del andra områden i rättssystemet. FHL är dock en speciallagstiftning, 

vilket betyder att då den överlappar annan lagstiftning så tar den över i de fall då den anses 

tillämplig. Några av de överlappade områdena är: konkurrensrätten, yttrandefriheten, 

immaterialrätten, arbetsrätten och straffrätten. I de fall FHL överlappar yttrandefriheten är dock 

den sistnämnda överordnad eftersom den rätten är grundlagsskyddad.  

 

Då FHL är konkurrensbegränsande så har den en stark koppling till konkurrensrätten.  I ett 

bredare perspektiv kan man dock se att FHL är konkurrensfrämjande då den ger ett skydd till 

de som vill utveckla, förnya och investera i näringslivet.24 Syftet med FHL är att den enbart 

skyddar information hos en näringsidkare som är av betydelse i den meningen att den främjar 

sund konkurrens i samhället.25 Liknande konkurrensbegränsande lagstiftning med en 

                                                 
23 SOU 2014:31. 
24 SOU 1983:52, s. 269. 
25 SOU 1983:52, s. 271; Fahlbeck, 2013, s. 38. 
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konkurrensstimulerande effekt kan ses i patentlagen26, mönsterskyddslagen27, ensamrätten till 

firmanamn i firmalagen28 samt varumärkeslagen29, för att nämna några.  

 

FHLs koppling till arbetsrätten kan anses stark då de anställda ofta känner till 

företagshemligheterna och de anställda ofta skapar företagshemligheterna. Den täta knytningen 

till arbetsrätten kan också ses i den lojalitetsplikt som arbetstagaren har mot arbetsgivaren där 

tystnadsplikt tillkommer.  

 

3.2 Uppbyggnad av Lag om skydd för företagshemligheter 

FHL består av 14 paragrafer, vilka är indelade i fem grupper.  Den första gruppen är 1 och 2 §§ 

som behandlar inledande bestämmelser med definitioner m.m. Sedan kommer den andra 

gruppen (3 och 4 §§) vilket behandlar bestämmelser om straff. Grupp tre (5-10 §§) innehåller 

bestämmelser om skadestånd och grupp fyra (11-13 §§) innehåller bestämmelser om 

vitesförbud. Den femte gruppen är bestämmelser om inlösen (14 §). 

 

3.2.1 Lagens inledande bestämmelser 

1§ har följande lydelse:  

 

”Med företagshemlighet avses i denna lag sådan 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.  

 

Med information förstås både sådana uppgifter som har dokumenterats i någon form, 

inbegripet ritningar, modeller och andra liknande tekniska förebilder, och enskilda 

personers kännedom om ett visst förhållande, även om det inte har dokumenterats på 

något särskilt sätt.”  

 

Lagen skyddar information från en näringsidkare, oavsett om den är en fysisk eller juridisk 

person, som bedriver en yrkesmässig verksamhet av ekonomisk art. 30 Denna information kan 

dock vara av vilket typ som helst inom företaget, såsom teknisk, ekonomisk, personalinriktad, 

                                                 
26 Patentlag 1967:837. 
27 Mönsterskyddslag 1970:485. 
28 Firmalag 1974:156. 
29 Varumärkeslag 1960:644. 
30 Fahlbeck, 2013, s. 31. 
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kommersiell eller annat. Informationen i sig behöver inte vara betydelsefull men röjandet av 

informationen ska inneha syftet att åsamka skada. Informationen behöver vara hemlig, vilket 

betyder att den information som ska hållas hemligt inte kan vara allmänt känd. Informationen 

behöver dock inte vara unik för företaget, vilket betyder att även andra företag kan känna till 

hemligheten.31 Dessutom behöver näringsidkaren aktivt försöka hålla informationen hemlig, 

men det finns inga direkta formkrav som behöver uppfyllas för vad som anses är aktivt 

hemlighållande.32 Så länge näringsidkaren har ambitionen att hemlighålla informationen samt 

vidtar en åtgärd för att hemlighålla den så anses näringsidkaren aktivt hemlighålla 

informationen. Den krets som känner till informationen måste även vara begränsad, definierbar 

och sluten, så att inte vem som helst kan ta del av och utnyttja informationen.33 Det behöver 

därmed inte faktiskt uppkommit någon ekonomisk skada men det behöver vara knutet till 

näringsidkarens konkurrenskraft på marknaden. Lagen skyddar dock enbart information inom 

ramen för sund och lojal konkurrens, så information om brott eller grova missförhållanden 

skyddas ej. Det skydd som finns för offentligt anställda att röja information i ett 

offentliggörandesyfte som skyddas inom opinionsfrihetslagstiftning, finns dock ej för de inom 

privat näringsverksamhet då den anses har avtalats bort. 

 

2§ har följande lydelse: 

 

”Lagen gäller endast obehöriga angrepp på företagshemligheter. 

 

Som ett obehörigt angrepp anses inte att någon anskaffar, utnyttjar eller röjer en 

företagshemlighet hos en näringsidkare för att offentliggöra eller inför en myndighet 

eller annat behörigt organ avslöja något som skäligen kan misstänkas utgöra brott, på 

vilket fängelse kan följa, eller som kan anses utgöra annat allvarligt missförhållande i 

näringsidkarens rörelse.  

 

Som ett obehörigt angrepp anses inte heller att någon utnyttjar eller röjer en 

företagshemlighet som han eller någon före honom har fått del av i god tro.”  

 

                                                 
31 Helgesson, C, 1997, s. 31. 
32 Prop. 1987/88, s.36. 
33 Prop. 1987/88, s.13, 36. 
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Denna paragraf lades till på grund av den rädslan att  lagen skulle bli allt för långtgående. 34 

Paragrafen syftar därför enbart på ”obehöriga angrepp” och skyddar därmed inte sådant som är 

kriminella handlingar.  Den utgår sedan från att ordet angrepp i lagen syftar på de otillbörliga 

angreppen. Då första paragrafen är en generalklausul så ger det andra och tredje stycket istället 

undantag för när ett angrepp inte är obehörigt. Det andra stycket konstaterar att det inte är 

obehörigt att röja en företagshemlighet ifall syftet med det är att offentliggöra den eller avslöja 

den för ett behörigt organ, ifall det är ett allvarligare brott eller missförhållande. Det tredje 

stycket anger att det inte är obehörigt att röja en företagshemlighet ifall någon röjer eller 

utnyttjar en företagshemlighet som de har fått ta del av i god tro. 

 

3.3 Vad är en företagshemlighet? 

Företagshemligheter kan indelas i tre olika kategorier.35 Den första är teknisk information vilket 

kan exemplifieras med en tillverkningsmetod, en forskningsmetod eller utvecklingsarbete. 

Sådan information kan vara föremålet för en patentansökan. Sedan kommer kommersiell 

information, exempelvis kundlistor, vinstkalkyler eller relationen till konkurrenter. Sist är 

administrativ information vilket kan vara löneutbetalningssystem, organisationen av ett företag 

eller administrativa rutiner. Gränsdragningen mellan dessa olika kategorier är dock rätt vag då 

de ofta överlappar i vad de kan definieras som. 

 

FHL skyddar generellt sett alla de tidigare nämnda typerna av information och gör ingen 

skillnad mellan skyddet som de ska åtnjuta, i linje med lagstiftarens vilja.36 Där skillnaderna 

mellan vad som ska skyddas och inte ska skyddas finns istället i ett antal rekvisit. Den 

information som ska skyddas måste därmed finnas inom näringsidkarens verksamhet men gör 

inget krav på ett vinstsyfte i verksamheten. Det ger därmed begreppet en vidsträckt innebörd 

och rekvisitet uppfylls när en fysisk eller juridisk person driver en yrkesmässig verksamhet av 

ekonomisk art. Nästa rekvisit är att information som näringsidkaren vill hemlighålla behöver 

inneha en koppling till verksamheten i sig. De anställdas personliga erfarenheter, skicklighet 

och kunskap faller inte inom begreppet. Gränsdragningen för vad som kan vara 

företagshemligheter för de anställda kan dras mellan den information en person med adekvat 

                                                 
34 Prop. 1989/90:LU37, s. 109. 
35 Prop. 1987/88, s.35; Helgesson, C, 1997, s. 17. 
36 SOU 1983:52, s. 372. 
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utbildning kan omsätta till ett praktiskt resultat bör tillhöra företaget och när informationen inte 

kan överföras med instruktioner eller anvisningar så är det personlig skicklighet.37  

 

3.3.1 Teknisk information 

Denna typ av information är direkt kopplad till näringsidkarens rörelse då den är det egna 

forsknings- eller utvecklingsarbetet.38 Denna typ av information har de flesta företag stor 

kompetens i när det kommer till att hemlighålla den. Det kan komma i former av sekretessavtal 

eller avdelningar som är avstängda för vissa anställda. Att det är så strikt sekretess runt just 

denna information är troligtvis grundat i de höga krav som ligger till grund för att kunna få ett 

patent på en uppfinning.39 Vidare är denna information ofta lättare att hemlighålla än andra 

typer av information då den lätt kan isoleras. 

 

3.3.2 Administrativ information 

På grund av de rekvisit om ligger till grund för skyddet av företagshemligheter så kan det vara 

svårt att få skydd för administrativ information, något som går emot tanken att informationens 

art inte ska vara avgörande.40 Kopplingen till näringsidkarens rörelse är dock lätt att påvisa då 

informationen ofta rör just rörelsen i sig. Det kan däremot vara svårare att skydda information 

om en framtida rörelse.41 Då mycket information runt näringsidkarens organisation är lätt för 

utomstående att anskaffa så kan det vara svårt att hemlighålla administrativ information. Det 

krävs därmed gediget arbete från näringsidkaren och dess personal för att hålla organiseringen 

och uppdelningen av arbetsuppgifter hemlig. Informationen i sig är svår att visa på att den har 

ekonomiskt värde samt vilket värde den faktiskt har. Vidare så kan det vara problematiskt att 

visa på att det ger näringsidkaren en konkurrensfördel. 

 

3.3.3 Kommersiell information 

Likt de tidigare typerna av information är även kommersiell information ofta lätt att knyta till 

näringsidkarens organisation. 42 Detta kommer av att denna typ av information ofta rör olika 

typer av t.ex. kundrelationer och priser. Det finns dock två problem för denna typ av 

information. Finns det ett samband mellan informationen och rörelsen? Är informationen enbart 

                                                 
37 Prop 1987/88:155 s. 35. 
38 Helgesson, C, 1997, s. 32. 
39 Ibid. 
40 Helgesson, C, 1997, s. 33. 
41 Ibid. 
42 Ibid. 
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en anställds yrkeskunnande eller räknas informationen som företagsspecifik? Då informationen 

finns nedskriven så är det lätt att bestämma ifall det räknas till företaget, ifall den inte är det så 

blir det väsentligt mycket svårare. Dessutom kan det faktumet att ett företag existerar på en viss 

marknad ge kunniga insikter i vilka val företaget har gjort, vilket bör falla inom kommersiell 

information. Att dessa kunniga kan förstå vad som ligger bakom gör att bedömningen ifall det 

är en företagshemlighet påverkas. Detta betyder dock inte att det ska vara omöjligt att förstå 

vad ett företag har gjort vid en analys. Det ska dock inte vara lätt att förstå vilka 

ställningstaganden som har gjorts. Liknande kan även sägas att bara för att en kund har sett ett 

förfarande så kan inte den kommersiella hemligheten anses var röjd.43 Vad värdet är på en 

kommersiell hemlighet kan vara svårt att bestämma. Att röjandet av den därmed skulle skada 

näringsidkaren i ett konkurrenshänseende blir därmed även den svår. För att skydda 

kommersiell information skapar näringsidkare därmed ofta grupper med särskild kompetens, 

problemet vid en värdering av informationen då är ifall den ska värderas som gruppens samlade 

information eller varje person var för sig. Vid en uppdelning av informationen kan det därmed 

hända att den inte uppfyller kraven för att få ett skydd. 

 

3.4 Praxis FHL 

3.4.1 Inledning praxis 

Den vanligaste typen av mål i domstolarna är att en anställd har tagit med sig ett kundregister 

för att kunna använda det i en konkurrerande verksamhet.44 Majoriteten av vad som har prövats 

i domstol angående ifall det är en företagshemlighet har handlat om olika typer av information 

relaterade till kunder, t.ex. kundprofiler, kunddatabaser, offerter, prisunderlag etc. Att 

företagshemligheter har givits en vid tolkning kan ses i JAHAB-målet, där det slogs fast att 

både enskilda affärshändelser så väl som sådana av mer allmänt slag faller inom begreppet, 

vilket är i linje med propositionen.45 JAHAB-målet vilket avgjordes i Högsta Domstolen 

bekräftade förarbetenas syn att det inte fanns några kvalitetskrav för vad som kan anses vara en 

företagshemlighet.46 Därmed så kan inte en företagshemlighet angripas med försvaret att den 

inte anses vara originell eller viktig nog. Vidare så behöver inte heller informationen vara 

                                                 
43 Helgesson, C, 1997, s. 33. 
44 Bengtsson, H. & Kahn, J., 2002, s. 33. 
45 Bengtsson, H. & Kahn, J., 2002, s. 33; SOU 1983:52, s. 35. 
46 Bengtsson, H. & Kahn, J., 2002, s. 33; Prop. 1987/88:155 s. 12. 



19 

 

skriftlig.47 Därmed bör det vara enkelt för käranden att uppfylla rekvisitet för vad en 

företagshemlighet är vid en rättstvist.48 

 

I en artikel av Bengtsson och Kahn har författarna redogjort för vad som kan krävas för att 

domstolen ska anse att näringsidkaren har försökt att hålla information hemlig.49 Av artikeln 

framgår att när en näringsidkare har märkt information med ord så som "hemlig", "sekretess" 

eller "konfidentiell" bör det vara självklart att informationen ej får visas för utomstående och 

att näringsidkaren vill att informationen ska vara hemlig. Motsatsvis blir dock inte obetydlig 

information företagshemligheter enbart för att det hemligstämplas.50 Ifall ett företag sätter i 

system att hemligstämpla material så behöver det vara konsekvent, följas av detaljerade 

instruktioner och noteras att även sådant som inte är hemligstämplat kan vara 

företagshemligheter. 51 För ifall något som egentligen är en företagshemlighet men som inte 

hemligstämplats läcks till en konkurrent, kan näringsidkaren få svårigheter att visa att den 

anställde borde förstått att informationen inte fick röjas. Detta följer av att motsatsvis tolka att 

om allt som är företagshemligheter hemligstämplas, så bör det som inte hemligstämplas inte 

utgöra företagshemligheter. 

 

Dagens datorsystem anses även de utgöra ett problem då information ofta lagras tillsammans.52 

Att då veta vilka delar av informationen som kan delas ut utan att företagshemligheterna röjs 

kan vara svårt. Den kan dock fortfarande anses vara hemlighållen så länge den finns enbart 

inom företaget. 

 

3.4.2 Straffrättens tillämpning på ”företagshemligheter” 

Bakgrunden till ”Ericsson-målet”, avgjort i Svea Hovrätt 2003, var att en svensk kallad B som 

var tidigare anställd på telekomföretaget Ericsson, hade anlitat två anställda på företaget för att 

få tillgång till säkerhetsklassade dokument. 53 Dessa dokument hade sedan överlämnats till den 

ryska underrättelsetjänsten. Båda instanser fann att B hade obehörigt anskaffat och överlämnat 

information om tillverkningssätt och konstruktion m.m. av telekommunikationsprodukter till 

en rysk underrättelseofficer i Stockholm. Därmed ansåg hovrätten att vad B hade gjort var att 

                                                 
47 Prop. 1987/88:155 s. 13. 
48 Bengtsson, H. & Kahn, J., 2002, s. 33. 
49 Bengtsson, H. & Kahn, J., 2002. 
50 Ibid. 
51 Ibid. 
52 Ibid. 
53 Mål nr B 5221-03. 
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olovligen anskaffa och överlämna dokumenten till en främmande makt, vilket var ett led i 

underrättelseverksamhet. Att B överlämnade dokumenten betydde därmed ett hot mot 

totalförsvaret och rikets säkerhet, därmed var åtalet för spioneri styrkt. Vad B hade gjort var 

systematiskt, då B på ett planmässigt sätt hade anlitat fler personer. Att B även fick en 

betydande ekonomisk kompensation ansåg hovrätten visade på att gärningen var grovt spioneri. 

Därmed dömdes B till åtta års fängelse. 

 

För de två anställda som hade gett B dokument så resonerade domstolen följande. Dokumenten 

i fråga ansågs vara företagshemligheter enligt 1§ FHL. Därmed behövde hovrätten avgöra vilka 

dokument som anskaffats olovligt och vilka som anskaffats genom ramen för arbetsuppgifter. 

Den första anställde ansågs olovligen anskaffat vissa dokument medans den andra ansågs 

anskaffat alla dokument inom ramen för tjänsten. Därmed ansågs de inte ha utfört spioneri för 

de dokument som de hade lovlig tillgång till. De dömdes därmed inte till medverkan till 

företagsspioneri för de dokument som de hade lovlig tillgång till i tjänsten då det ej är 

straffsanktionerat. Därmed kunde det inte vara straffsanktionerat att medverka till någon 

annans, Bs, företagsspioneri. Den som olovligen hade anskaffat dokument dömdes för 

företagsspioneri till fyra års fängelse, den andra som enbart överlämnat dokument som den hade 

tillgång till i tjänsten friades. 

 

Det så kallade ”Andreas-målet” avgjordes i Högsta Domstolen 1 Juni 2001.54 En anställd på 

ett företag hade olovligen kopierat kunddatabasen och tagit hem dem till bostaden. Åtalet var 

för olovligt förfogande och uttryckte att genom handlingar så hade den anställde berövat 

företaget deras ensamrätt till databasen. Tidigare instanser hade gått på åklagarens linje och 

dömt den anställde till olovligt förfogande. I Högsta Domstolen justerades dock åtalet till 

företagsspioneri enligt 1 och 3 §§ FHL. Resonemanget bakom var att den åtalade hade olovligen 

med uppsåt skaffat sig tillgång till databasen, vilket åklagaren ansåg vara en företagshemlighet. 

HD konstaterade att databasen var en företagshemlighet men att den anställde hade haft lovlig 

tillgång till den genom sin anställning och arbetsuppgifter. Därmed utgjorde kopiering och 

medtagandet hem av databasen inte att den åtalade ansetts berett sig tillgång till hemlig 

information. Därmed var det inte att anses som företagsspioneri. 

 

                                                 
54 NJA 2001 s. 362. 
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I Svea hovrätt 2004 behandlades frågan om behöriga angrepp på företagshemligheter, kallat 

”Svenska Idrottsbokförlag-målet”. 55 En VD för ett bokförlag misstänkte att ett konkurrerande 

bokförlag, startat av en tidigare anställd, använde företagshemligheter i form av 

kundregisterinformation som den tog med sig från sin tidigare anställning. VD:n tog då kontakt 

med en anställd på det konkurrerande bokförlaget för att kunna samla bevis, i form av en sida 

ur deras kundregister. Tanken var att VD:n sedan skulle inlämna bevisningen till polisen. Ett 

samtal spelades in med VD:n där han efterfrågade kundregistersidan och en polisanmälan 

upprättades emot honom för företagsspioneri. VD:n hävdade i tingsrätt att hans angrepp på 

företagshemligheten inte var obehörigt då syftet med det var att överlämna det som bevisning 

till polisen. För att styrka det hävdade han att han hade en skälig misstanke om att konkurrenten 

brukade deras företagshemlighet olovligt, vilket kan leda till fängelse vid dom. Tingsrätten 

ansåg att resonemanget var giltigt och att han hade skälig misstanke och därmed fick 

ansvarsfrihet enligt 2§ 2st. Hovrätten fastställde tingsrättens dom. 

 

3.4.3 Civilrättens tillämpning på ”företagshemligheter” 

Avgjort i Högsta Domstolen den 6 November 1998, kallat JAHAB-målet.56 Bakgrunden till 

målet var att bolaget JAHAB hade skapat en affärsidé för ökad och effektivare användning av 

datorer som pedagogiskt hjälpmedel i skolan. Bolaget hade sedan kontaktat Lärarförbundet och 

Apple Computers AB för att skapa ett samarbete med målet att öka användningen av datorer i 

skolan. Lärarförbundet beslutade dock att skapa ett eget bolag med samma syfte som JAHAB, 

vilket fick JAHAB att  yrka på skadestånd från både Lärarförbundet samt Apple. Ett andra 

yrkande gjordes även enbart mot Lärarförbundet med samma lydnad. Grunden ansåg JAHAB 

var att affärsidén var en företagshemlighet som Lärarförbundet och Apple hade fått ta del av i 

förtroende genom deras affärsförbindelse. Att det sedan genomfördes utan JAHAB menade de 

på var att obehörigen utnyttja eller röja informationen till affärsidén vilket åsamkade JAHAB 

skada. Domstolen konstaterade att affärsidén ansågs vara en företagshemlighet med en referens 

till förarbetena där de menar på att en affärsidé, oavsett om den har genomförts har en 

anknytning till en näringsidkares rörelse även om förutsätter ett samarbete. 

Hemlighetsrekvisitet ansågs även vara uppfyllt samt att röjandet av affärsidén var nog 

kvalificerat för att kunna åsamka JAHAB skada vid röjande. Då JAHAB ville hålla 

informationen hemlig så borde Lärarförbundet insett att de hade fått tillgång till informationen 

i förtroende. Att de därmed skapade ett eget bolag utan att kompensera JAHAB ansåg HD 

                                                 
55 Mål nr B 5480-03. 
56 NJA 1998 s. 633. 
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därmed att Lärarförbundet obehörigen hade utnyttjat företagshemligheten. De var därmed 

skyldiga att ersätta den uppkomna skadan för JAHAB, Apple blev ej skadeståndsskyldigt. 

 

”First Reserve-målet” avgjordes av Arbetsdomstolen i AD 1998 nr 80. Bakgrunden var till 

målet var att tre tidigare anställda på First Reserve hade startat ett nytt bolag. De tidigare 

anställda och deras bolag blev sedan stämda av First Reserve på grunderna att de utnyttjat 

företagshemligheter. AD konstaterade att det nya bolaget hade i viss utsträckning direkt 

kontaktat First Reserves kunder och anställda för att få dem att gå över till deras bolag. 

Domstolen ansåg det inte styrkt att de tidigare anställda hade kopierat och utnyttjat First 

Reserves kund- och personalregister i dess helhet. Då detta nya bolag drevs medans de tidigare 

anställda fortfarande var anställda hos First Reserve så ansågs de dock ha brutit mot 

lojalitetsplikten i deras anställningsavtal. AD konstaterade att kundregistret var att anses som 

en företagshemlighet enligt FHL, däremot var det viss osäkerhet över ifall personalregistret var 

att anses som en företagshemlighet. Då personalregistret innehöll information om särskilda 

kvalifikationer som personalen hade, samt vilka företag de hade kontakter med så innehöll 

personalregistret kommersiellt värde vilket därmed ansågs vara en företagshemlighet. Att det 

nya bolaget därmed hade inriktat sig på First Reserves personal samt företagskontakter ansågs 

vara ett utnyttjande av en företagshemlighet. Efter en värdering av vad de behövde betala enligt 

vilken paragraf blev slutligen det nya bolaget tvunget att betala 1,5 miljoner i skadestånd. 

 

”Frösunda Assistans-målet” avgjordes i Arbetsdomstolen med målnumret AD 2003 nr 21. Den 

tidigare VD:n för Frösunda Assistans, vilka försedde funktionshindrade med personlig 

assistans, bildade det nya företaget Anemon vilket bedrev konkurrerande verksamhet. Frösunda 

Assistans yrkade på skadestånd från Anemon och VD:n för att de utnyttjat eller röjt deras 

företagshemligheter samt att VD:n åsidosatt sin lojalitetsplikt. Informationen som de ansåg 

hade röjts var sådan om deras brukare, brukarnas speciella behov, förhållanden eller önskemål.  

Även avtalsvillkoren för brukarna samt information om hur Frösunda bedriver sin verksamhet, 

i en manual ansågs röjd. Manualen bedömdes vara av allt för generell karaktär för att ses som 

en företagshemlighet. Den var också tillgänglig för alla på kontoret vilket gjorde att den inte 

ansågs hemlig. Avtalen som Frösunda hade med brukarna ansågs dock i vissa delar vara en 

företagshemlighet. Däremot var det inte konstaterat att röjandet av dem gav Frösunda någon 

skada i ett konkurrenshänseende. Informationen om brukarnas önskemål, speciella behov och 

önskemål ansågs dock likna ett kundregister vilket skyddas av FHL. Arbetsdomstolen ogillade 
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dock åtalet då det inte var styrkt att VD:n hade agerat på ett sådant sätt med företagshemligheten 

att det förelåg skadeståndsskyldighet för vad som hade angivits som grund. 

 

3.5 Immaterialrätt 

Information är oftast en immateriell tillgång men kan materialiseras genom exempelvis 

ritningar eller handböcker. På grund av den nära kopplingen mellan företagshemligheter och 

dess immateriella natur så står FHL även nära immaterialrätten.57 De båda får sina skyddsobjekt 

från tankar, idéer och kunskap vilket gör det svårt att knyta det till en person. Då mycket av de 

företagshemligheter som finns i ett företag skapas av de anställda så står dock näringsidkaren 

som ägare. Detta gäller även sådant som kan patenteras eller få ett upphovsrättsligt skydd. 

Därför är ett tydligt skydd nödvändigt för att det inte ska tillhöra det allmänna. De två 

regelsystemen är dock skilda men de innehar båda syftet att skydda det som inte kan greppas. 

Därmed kan de ibland överlappa, så som i frågor om upphovsrättsligt skydd enligt lagen om 

upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL), den som bryter mot detta kan därmed 

vara skadeståndsskyldig enligt båda regelsystemen. En viktig skillnad mellan FHL och 

immaterialrätt är dock att för FHL så är det skyddsvärda enbart värt något så länge det hålls 

hemligt, medans det immaterialrättsliga oftast behöver användas av det allmänna men 

fortfarande tillhöra en upphovsman för att innehålla ett värde. Inom immaterialrätten så är målet 

därmed att skydda det immateriella så att en person har ensamrätt till den. Denna ensamrätt är 

dock ofta tidsbegränsad, så som patenträtten. Vid slutet av tidsbegränsningen är det därmed fritt 

för vem som helst att utnyttja det som tidigare var någons ensamrätt. Som tidigare behandlat är 

FHL det motsatta och lägger stor vikt vid att personer utanför den slutna gruppen inte känner 

till företagshemligheten, då ifall detta händer så förlorar informationen skyddet. Därmed kan vi 

säga att FHL är ett svagare skydd än immaterialrätten.58 FHL kan även ses som starkare på det 

sätt att den ej har någon tidsbegränsning, företagshemligheten är skyddad så länge den inte 

läcks. 

 

De rekvisit för vad som ges ett skydd är strängare inom immaterialrätten än för FHL. 59 Skyddet  

för det immateriella är även väsentligt mycket starkare inom skyddsperioden. Rekvisiten är 

bland annat att en viss nivå av intellektuell prestationshöjd har nåtts eller att något innehar ett 

nog stort nyhetsvärde. Dessa rekvisit finns inte inom FHL vilket betyder att även förhållandevis 

                                                 
57 Fahlbeck, 2013, s.121. 
58 Fahlbeck, 2013, s.123. 
59 Fahlbeck, 2013, s.124. 
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alldaglig information skyddas ifall röjandet av den vållar skada i ett konkurrenshänseende. 

Vidare finns det inte ett krav för att de företagshemligheter en näringsidkare besitter behöver 

användas för att de ska inneha ett skydd av FHL. Motsatsvis så kan ett patent tvångslicensieras 

ifall det inte används i tillräckligt stor utsträckning i Sverige och att det inte finns ett gott skäl 

till varför det inte gör det. Godtrosförvärv, att man i god tro införskaffat något som inte var den 

andra partens att sälja eller förtälja, gäller för företagshemligheter enligt 2§  3st.. Därmed så 

måste personen som får informationen vara i ond tro om att det är en företagshemlighet samt 

även de mellanled som kommunicerar informationen, för att straffansvar ska föreligga. 

Immaterialrätter är som kontrast inte föremål för godtrosförvärv.60 

 

Avslutandesvis kan sägas att FHL ger skydd för information tills dess att immaterialrätten tar 

över som skydd.61 Det kan exemplifieras med att innan ett patent, som skyddas av 

immaterialrätten ges, så har det varit ett extensivt forskningsarbete som skyddas av FHL.  

 

4 EU-direktivet 

4.1 Bakgrund och motivering 
Den 14 April 2016 antog EU-parlamentet förslaget om ett direktiv för ökat skydd av know-how 

och företagshemligheter.62 Direktivet ska antagas av rådet den 26 maj 2016. När det är antaget 

så ska det införas i nationell rätt inom två år. Införandet av det kommer innebära att 

lagstiftningen inom EU blir mer likartad och skapar effektiva rättsliga medel för alla 

medlemsländer inom unionen. Lagen är därmed tänkt att vara en miniminivå för alla länder och 

hindrar inte länder att ge ett mer långtgående skydd till företagshemligheter. Vidare anser 

lagstiftaren att det kommer främja innovation och investeringar då det blir lättare att skydda 

sina företagshemligheter. 

 

Direktivet tar sikte på liknande problem som den svenska lagstiftningen har identifierat i FHL. 

I motiveringen för lagstiftningen så konstateras det att know-how och information ger 

konkurrensfördelar och är en viktig drivkraft för företag. Vidare anser lagstiftaren att 

företagshemligheter är lika värdefulla eller ännu viktigare än andra immateriella rättigheter. 

                                                 
60 Ibid. 
61 Fahlbeck, 2013, s.125. 
62 Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 april 2016 om förslaget till Europaparlamentets och 

rådets direktiv om att skydda know-how och företagsinformation (företagshemligheter) som inte har röjts från att 

olagligen anskaffas, utnyttjas och röjas (COM(2013)0813 – C7-0431/2013 – 2013/0402(COD)). 
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Detta motiveras med att företagshemligheter är ett brett begrepp och komplimenterar de 

immateriella rättigheterna vilket ger innovatörer en möjlighet att generera vinst från sina 

innovationer. Innovation anses vara viktigt för samhället och driver utvecklingen av nya 

affärsmodeller framåt. Därmed kan det ofta krävas att företag arbetar med andra företag för att 

skapa ny forskning och kunskap vilket i längden förbättrar unionens ekonomi och 

konkurrenskraft. För att sådana utbyten av kunskap ska kunna ske behövs därför ett gott skydd 

för företagshemligheter. 

 

Likt vad som har konstaterats i den svenska praxisen så konstaterar lagstiftaren också att det 

finns företag utomlands som kan försöka att olagligen anskaffa och utnyttja 

företagshemligheter.63 Det finns ett äldre avtal mellan medlemsstaterna kallat Trips-avtalet 

(94/800/EG) vilket behandlar anskaffande, utnyttjanden och röjande av tredje parts 

företagshemligheter.64 Skillnaden mellan det äldre avtalet och den nya lagstiftningen är 

exempelvis att nationer inte har antagit definitioner av begreppen företagshemligheter eller 

olagligt anskaffande, utnyttjande eller röjande. Därmed har det varit svårt att veta vad 

omfattningen av företagshemligheter är i olika medlemsstater. Det saknas även enhetlighet i de 

civilrättsliga rättsmedlen då det har varit svårt att få domstolsförelägganden i vissa 

medlemsstater mot en tredje part som inte har konkurrerande verksamhet till den som har rätt 

till företagshemligheten. Det har även varit varierat hur situationen när en tredje part har 

anskaffat en företagshemlighet i god tro men som när den har utnyttjat den insett att den har 

anskaffats olagligt av annan part, har hanterats i medlemsstaterna. En konsekvens av dessa 

skillnader är att företagshemligheter har olika nivåer av skydd inom unionen vilket motverkar 

idéen att har en gemensam öppen marknad. Likt den svenska lagstiftningens resonemang så 

minskar därmed incitamentet att dela med sig av företagshemligheter mellan landsgränser. 

Därmed så ökar även risken för de företag som är etablerade i länder med sämre skydd då de 

lättare kan bli bestulna på sina hemligheter än i andra länder, en konsekvens av detta är att det 

investeras mindre kapital i dessa länder. 

 

                                                 
63 Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 april 2016 om förslaget till Europaparlamentets och 

rådets direktiv om att skydda know-how och företagsinformation (företagshemligheter) som inte har röjts från att 

olagligen anskaffas, utnyttjas och röjas (COM(2013)0813 – C7-0431/2013 – 2013/0402(COD)) s. 5. 
64 Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 april 2016 om förslaget till Europaparlamentets och 

rådets direktiv om att skydda know-how och företagsinformation (företagshemligheter) som inte har röjts från att 

olagligen anskaffas, utnyttjas och röjas (COM(2013)0813 – C7-0431/2013 – 2013/0402(COD)) s. 7. 
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4.2 Artiklar i EU-direktivet om företagshemligheter och obehöriga 

angrepp 
I EU-direktivets kapitel 1 artikel 2 punkt 1 definieras vad som anses vara en 

företagshemlighet.65 Det ska var information, som är hemlig i dess helhet eller i en sammansatt 

ordning av beståndsdelar och därmed inte är allmänt känd eller lättillgänglig för personer i de 

kretsar där informationen handskas. Vidare behöver informationen inneha ett kommersiellt 

värde på grund av att den är hemlig samt att den som lagligt kontrollerar informationen har 

vidtagit rimliga åtgärder för att hemlighålla informationen. 

  

De undantag där en företagshemlighet anses som lagligt anskaffad finns i kapitel 2 artikel 3 

punkt 1.66 Det finns fyra olika sätt att anskaffa företagshemligheten, den första är att det är en 

oberoende upptäckt eller skapande. Att anskaffa en företagshemlighet genom iakttagelse, 

undersökning, demontering eller test när det är tillgängligt för allmänheten eller personen som 

har anskaffat informationen lagligt. Det ska även vara lagligt att anskaffa företagshemligheter 

för arbetstagare eller deras företrädare i enlighet med deras rättigheter att få information och 

samråd . Till sist är det även lagligt i de fall där metoden överensstämmer med god affärssed i 

de specifika omständigheterna. 

  

I samma kapitel som förestående, artikel 4 punkt 2 så regleras olagligt anskaffande av en 

företagshemlighet.67 För att det ska anses olagligt behöver någon obehörigen berett sig tillgång, 

tillägnar sig eller kopierar material m.m. som lagligt kontrolleras av en innehavare av 

företagshemligheten och innehåller företagshemligheten eller kan härledas från 

företagshemligheten. Det anses även olagligt ifall det, motsatsvis till när det var lagligt, 

anskaffar den på ett sådant sätt som strider mot god affärssed under omständigheterna för det 

fallet. 

  

                                                 
65 Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 april 2016 om förslaget till Europaparlamentets och 

rådets direktiv om att skydda know-how och företagsinformation (företagshemligheter) som inte har röjts från att 

olagligen anskaffas, utnyttjas och röjas (COM(2013)0813 – C7-0431/2013 – 2013/0402(COD)), s. 28. 
66 Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 april 2016 om förslaget till Europaparlamentets och 

rådets direktiv om att skydda know-how och företagsinformation (företagshemligheter) som inte har röjts från att 

olagligen anskaffas, utnyttjas och röjas (COM(2013)0813 – C7-0431/2013 – 2013/0402(COD)), s. 29. 
67 Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 april 2016 om förslaget till Europaparlamentets och 

rådets direktiv om att skydda know-how och företagsinformation (företagshemligheter) som inte har röjts från att 

olagligen anskaffas, utnyttjas och röjas (COM(2013)0813 – C7-0431/2013 – 2013/0402(COD)), s. 30. 



27 

 

När ett utnyttjande eller röjandet har skett konstateras i punkt 3 samma artikel.68 För att det ska 

anses ha skett olagligt så finns det tre olika villkor. Personen kan ha anskaffat 

företagshemligheten olagligt. Personen kan ha gjort det genom att bryta mot ett avtal om 

konfidentialitet eller något annat avtal om att inte röja företagshemligheter. Sist så är det när  

en person har brutit mot en förpliktelse i ett avtal eller en annan skyldighet att begränsa 

utnyttjandet av företagshemligheten. 

 

5 Konkurrensklausuler 

5.1 Inledning konkurrensklausuler 

En konkurrensklausul är ett avtal mellan en arbetsgivare och en arbetstagare som förbjuder 

arbetstagaren att antingen ta anställning i ett konkurrerande företag eller att starta egen 

konkurrerande verksamhet.69 Dessa klausuler skrivs oftast för högt kvalificerade personer för 

att företaget inte ska kunna lida skada när arbetstagaren inte längre är anställd av företaget. De 

minskar därmed konkurrensen på marknaden under en bestämd tid genom att en före detta 

anställd ej får använda sin kompetens inom den marknaden. 

 

Det övergripande konkurrensklausulavtal som gällde fram tills 30 november 2015 ingicks den 

14 december 1969.70 Parterna var Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF)71 samt Svenska 

Industritjänstemannaförbundet (SIF)72, Sveriges Arbetsledareförbund (SALF)73 och 

Civilingenjörsförbundet (CF)74. Det i sig byggde på ett ramavtal mellan SAF och SIF från 1947, 

de båda avtalen ingicks troligtvis då det fanns hot om lagstiftning om konkurrensklausuler från 

lagstiftarens sida.75 

 

5.2 Lagstiftning och praxis för konkurrensklausuler 

Den rättsliga regleringen avseende konkurrensklausuler finns i 38§ Avtalslagen.76 De motiv 

som fanns inför lagens införande betonade att giltigheten av en konkurrensklausul skulle vara 

                                                 
68 Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 april 2016 om förslaget till Europaparlamentets och 

rådets direktiv om att skydda know-how och företagsinformation (företagshemligheter) som inte har röjts från att 

olagligen anskaffas, utnyttjas och röjas (COM(2013)0813 – C7-0431/2013 – 2013/0402(COD)), s. 30. 
69 Adlercreutz & Flodgren, 1992, s. 13.   
70 Adlercreutz & Flodgren, 1992, s. 54.   
71 Nu kallat Svenskt Näringsliv. 
72 Nu kallat Unionen. 
73 Nu kallat Ledarna. 
74 Nu kallat Sveriges Ingenjörer. 
75 Adlercreutz & Flodgren, 1992, s. 54.  
76 Adlercreutz & Flodgren, 1992, s. 44.   
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avvägt mellan ena partens skydd mot konkurrens och den andra sidans rätt att få arbeta. 

Begränsningarna för klausulernas användning var att de inte skulle få sträcka sig längre än vad 

syftet med dem var och att den bundna partens frihet inte skulle hindras i allt för stor 

utsträckning av klausulen. Dessa begränsningar är fristående från varandra men ska vid 

bedömning ses som en totalbild över vad som anses rimligt. Det som vägs in i bedömningen 

för ifall arbetsgivaren har ett berättigat syfte är ifall den har  tekniskt eller företagsspecifikt 

kunnande som den har förvärvat eller utvecklat som behöver skyddas.77 Även bestående 

kundrelationer har ansetts som ett berättigat syftet, speciellt om det har kommit utifrån en aktiv 

kundbearbetning eller liknande.78 I fallet en arbetsgivare använder en konkurrensklausul för att 

försöka behålla en arbetstagare med en speciell kompetens så har det inte ansetts vara ett giltigt 

skäl, däremot har företagshemligheter i sig ansetts vara berättigat att skydda.79 

  

För arbetstagaren så väger domstolen in begränsningen av arbetstagarens möjlighet att i 

antingen i eget företagande eller som anställd bedriva yrkesverksamhet. Även omfattningen av 

vad arbetstagaren ej får göra och klausulens längd vägs in. Vidare vägs även de sanktioner som 

uppkommer vid brott mot klausulen in. Den lön eller de anställningsvillkor som arbetstagaren 

har haft vägs in för att bestämma ifall de är i linje med de restriktioner som klausulen har, samt 

ifall arbetstagaren får någon kompensation under tiden konkurrensklausulen är aktiv. I det fall 

konkurrensklausulen är marginellt begränsande för vad arbetstagaren får arbeta med kan det 

vara acceptabelt att ingen kompensation ges. 80  

  

Utöver dessa beaktanden så bedöms även ifall konkurrensklausulen har framkommit genom 

förhandlingar mellan parterna samt anställningstiden och arbetstagarens ställning på 

arbetsplatsen.81 Även det övergripande syftet att upprätthålla konkurrens på marknaden tas in 

som ett övervägande. 82 

  

I förslaget för lag om avtal 1914 av Obligationsrättskommittén ansåg de att i de fall en 

konkurrensklausul ansågs vara allt för vidsträckt skulle de i så fall jämkas till att vara inom 

ramen för vad som ansågs skäligt.83 I praxis har det däremot visats att i det fall en domstol anser 

                                                 
77 AD 2015 nr 8. 
78 AD 2013 nr 24. 
79 AD 2001 nr 91; AD 1991 nr 38. 
80 AD 2015 nr 8 
81 AD 1993 nr 40; AD 1992 nr 9. 
82 AD 1994 nr 65. 
83 Adlercreutz & Flodgren, 1992, s. 45. 
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att en konkurrensklausul är allt för vidsträckt så blir den ogiltig, överlag så har praxisen en 

starkt restriktiv syn.84 Domstolens resonemang för detta är att ett företag inte ska kunna skapa 

oskäliga konkurrensklausuler för att sedan begränsa dem ifall de blir föremålet för en 

rättstvist.85 En arbetsgivare kan dock utanför en rättstvist ensidigt begränsa en 

konkurrensklausul så länge de meddelar den tidigare arbetstagaren så att den är informerad om 

hur omfattande den är efter begränsandet. Vidare måste en konkurrensklausul vara inskriven i 

ett enskilt arbetsavtal för att få praktisk och juridisk verkan, den kan därmed inte vara inskriven 

i instruktioner eller liknande.86 Klausulen får inte heller strida mot det kollektivavtal som 

parterna är bundna av.87 

 

5.3 Nya konkurrensklausulavtalet 

Det nya konkurrensklausulavtalet som började gälla i december 2015 ingicks av PTK och 

Svenskt näringsliv och ersatte avtalet från 1969. I inledningen av avtalet medges att 

företagshemligheter har en stor betydelse i dagens företag i ett konkurrenshänseende. Därmed 

ser de en stor vikt av att dessa hemligheter inte ska läckas till konkurrerande företag. En särskild 

vikt lades på de typer av hemligheter som inte kan patenteras eller liknande. 

 

De som kan använda sig av avtalet är enligt punkt 1.1 de företag som är med i 

arbetsgivarorganisationer som antagit avtalet. Motsvarande för arbetstagare är de som är med i 

de tjänstemannaorganisationer som har antagit avtalet. Avtalet är även tillämpligt för de 

arbetstagare som är oorganiserade men där företaget är med i en av arbetsgivarorganisationerna.  

För att en konkurrensklausul ska kunna avtalas om finns det två kriterier enligt punkt 2.1. Först 

att arbetsgivaren kan lida skada i ett konkurrenshänseende ifall företagshemligheterna röjs och 

används i konkurrerande verksamhet. Sedan även att arbetstagaren har tillgång till eller får 

kännedom  om företagshemligheter och att på grund av sin erfarenhet eller utbildning kan 

utnyttja dessa företagshemligheter, så att företaget kan lida skada i ett konkurrenshänseende. 

 

I den första anmärkningen  i avtalet uttrycker parterna att begreppet företagshemligheter, vilket 

används i avtalet, ska inneha samma betydelse som det har i FHL. De fortsätter med att 

eventuella lagändringar inte ska förändra begreppets innebörd. Avtalet vill skydda företag mot 

                                                 
84 AD 2015 nr 8. 
85 AD 2013 nr 24. 
86 SOU 1983:52, s. 179. 
87 AD 2015 nr 8. 
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att företagshemligheter läcks, då de är viktiga för företagen. Parterna anser att även fast lojalitet 

och diskretion är allmänna anställningsvillkor så kan det ibland krävas att arbetstagare binds av 

konkurrensklausuler efter anställningen, för att säkerställa att de är lojala och har en 

tystnadsplikt under avtalets giltighet. I avtalet används begreppet företagshemlighet när det 

konstateras om vilka förutsättningar som behöver finnas för att få använda en 

konkurrensklausul. Det första rekvisitet är att det måste finnas företagshemligheter i företaget. 

Arbetsgivaren måste även kunna lida skada av att det röjs eller används i konkurrerande 

verksamhet. Avslutningsvis måste arbetstagaren haft en sådan ställning så att den har fått 

tillgång eller kännedom om företagshemligheter och att personen har den utbildning eller 

erfarenhet  som gör att den kan använda företagshemligheten på ett sådant sätt som åsamkar 

skada i ett konkurrenshänseende. 

 

6 Analys och diskussion 

6.1.1 Problematisering av företagshemligheter 

Av den vaga definitionen i lagstiftningen samt de ibland svårtydliga rekvisiten för att något ska 

vara en företagshemlighet så kan jag konstatera att det inte alltid är lätt att veta ifall något är en 

företagshemlighet eller inte. Att det är så ligger i lagstiftningens natur, då dess syfte är att 

skydda olika sorters information i ett stort antal olika industrier. Ifall den var mer specifik så 

kan konsekvensen bli att för mycket information inte skulle anses som företagshemligheter och 

lagen därmed skulle bli kritiserad för att den inte skyddar det den var tänkt att skydda. Den 

skulle då kunna gå samma öde till möte som IKL och nedmonteras för annan lagstiftning.  

 

Jag anser att arbetstagarorganisationerna har en poäng i sitt remissvar till utredningen från 2008 

att en vid och vag definition skapar en osäkerhet hos arbetstagarna. Därmed så blir det samma 

avvägning i definitionen som den vid användandet av en konkurrensklausul, en arbetsgivares 

behov av skydd, mot en arbetstagares behov av att få använda sina kunskaper. Rent ekonomiskt 

och ur ett konkurrenshänseende så är det viktigare för en arbetsgivare att en företagshemlighet 

inte läcks då det kan skapa stora ekonomiska skador. I ett större perspektiv skapar det dock 

problem. Situationen att en arbetstagare som på grund av rädslan att av misstag utnyttja en 

företagshemlighet och därmed inte fullt ut  använder sin kunskap på en ny arbetsplats, kan vara 

problematiskt ur ett arbetsmarknadsperspektiv. Att en grupp av arbetstagare inte kan använda 

information som de ibland har varit tvungna att lära sig, skapar en konkurrensbegränsning och 

därmed en minskad konkurrens på marknaden. Faktumet att informationsföretag blir fler och 



31 

 

viktigare i vårat samhälle spär på problemet. Ett annat problem med att fortsätta att ha en vag 

definition är att allt mer information faller inom begreppet. En avvägning behöver då göras 

mellan den fria informationen och hårdare reglering för att inte sänka investeringsviljan, då en 

allt för hård eller svag lagstiftning kommer negativ påverka företagsklimatet. Det gör det genom 

att om allt för mycket anses vara företagshemligheter så kommer det minska konkurrensen på 

marknaden. 

 

Därmed anser jag att det finns fördelar med en precisering av begreppet företagshemlighet för 

både arbetsgivare och arbetstagare. Ifall definitionen skulle preciseras så skulle sådan 

information som inte är lätt att avgöra ifall den är företagets eller arbetstagarens, lättare kunna 

avgöras om vem den tillhör och främja konkurrens mellan företag. 

 

6.1.2 EU-direktivets påverkan på svensk lagstiftning 

Det finns ett antal skillnader mellan formuleringen av EU-direktivet88 och den svenska 

lagstiftningen. Mycket av skillnaderna anser jag är enbart olika sätt att formulera lagen men att 

den innehar samma syfte. Skillnaderna i formuleringarna kan dock ändra hur domstolar dömer 

i vissa fall. 

 

Direktivet tar till skillnad från FHL sikte på det inneboende värdet av att något hålls hemligt 

och dess kommersiella värde på grund av detta. Den siktar därmed på det skede innan 

informationen är röjd till skillnad från den svenska lagstiftningen vilket ser på förlusten för 

näringsidkaren ur ett konkurrenshänseende. Därmed anser jag att direktivet gör det lättare att 

påvisa att något är en företagshemlighet, då direktivet ej behöver visa på någon försämring i ett 

konkurrenshänseende, utan enbart att informationen var värdefull för att den var hemlig. 

 

Den skillnad för vad som täcks inom lagtexten är anser jag är väsentligt mycket vagare i 

direktivet. Direktivet tar sikte på information i dess helhet eller hur beståndsdelarna är ordnade 

eller ihopsatta. Den svenska lagstiftningen preciserar däremot skyddet till affärs- och 

driftsförhållanden i första stycket och ger diverse exempel så som ritningar, modeller m.m. i 

andra stycket. Skälet till detta kan vara att vid tiden för stiftandet av FHL var inte information 

lika formlöst som den är idag och att information har blivit ännu viktigare än när lagen skrevs. 

                                                 
88 Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 april 2016 om förslaget till Europaparlamentets och 

rådets direktiv om att skydda know-how och företagsinformation (företagshemligheter) som inte har röjts från att 

olagligen anskaffas, utnyttjas och röjas (COM(2013)0813 – C7-0431/2013 – 2013/0402(COD)). 



32 

 

Därmed tror jag att direktivet ger en vag definition då lagstiftaren ser till dagens och framtidens 

behov av skyddet för företagshemligheter. Av praxis kan man se att den svenska lagstiftningen 

täcker in även det samhället idag definiera som företagshemligheter även om formuleringen 

kan vara något utdaterad. 

 

För att något ska anses vara en företagshemlighet enligt svensk rätt måste den vara hemlig och 

inte känd för allmänheten eller industrin i stort. Direktivet tar sikte på att informationen måste 

vara hemlig för de inom industrin vilket är en precisering av begreppet. Att det är så kan vara 

på grund av att direktivet inte har något förarbete vilket klargör vilka som får veta 

informationen. Det finns inte heller något syfte att klargöra att allmänheten inte får veta 

informationen då det bör innefatta de inom industrin.  Jag tror inte att detta kommer göra någon 

skillnad i hur svensk rätt tolkas. 

 

Vid ett införlivande av EU-direktivet så kan det påverka 2§ FHL på ett flertal sätt. Den svenska 

lagstiftningen tar enbart upp när ett obehörigt angrepp på en företagshemlighet görs medan 

direktivet tar upp både obehöriga och behöriga anskaffanden. Utöver detta reglerar den även 

vad som är ett utnyttjande eller röjande av en företagshemlighet. Sveriges lagstiftning är som 

tidigare konstaterat en generalklausul och har undantag för eventuella missförhållanden inom 

företaget och anskaffande av företagshemligheter i god tro. Detta grundar sig i den rädsla som 

fanns att den skulle inverka på yttrandefriheten. Därmed kan jag konstatera att direktivet är mer 

detaljerat om anskaffande, röjande och utnyttjande av företagshemligheter än svensk 

lagstiftning. Användningen av direktivet lär dock inte påverka svensk lagstiftningen speciellt 

då mycket av det som direktivet skriver om finns konstaterat i svensk lagstiftning i förarbeten 

eller praxis. 

 

I direktivet finns det för både lagligt och olagligt anskaffande av en företagshemlighet rekvisitet 

att det under omständigheterna anskaffades på ett antingen för situationen god eller stridande 

mot god affärssed. Detta ordval skulle kunna jämföras med det från 1979 års utredningsdirektiv, 

när utredningen enbart skulle undersöka om lagstiftning mot angrepp som ansågs vara 

förkastliga. Det uttrycks däremot inte i den svenska lagstiftningen utan där uttrycks enbart 

sådana obehöriga angrepp.  Rekvisitet kan komma att öppna upp för resonemang i domstolen 

som parterna inte kan förvänta sig, då vad som är god affärssed skiljer sig mellan länder, 

branscher och över tid. Praxis kommer troligtvis får forma det begreppet men har en ordalydelse 

vilket lär skapa osäkerhet. 
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Artikel 3 punkt b och c om utnyttjande och röjande av företagshemligheter är intressanta ur ett 

konkurrensklausulperspektiv. De verkar skapa en laglig basis för användandet av just 

konkurrensklausuler då de förbjuder röjandet och användandet av företagshemligheter ifall det 

finns ett avtal som förbjuder detta. Dessa punkter lär dock inte behöva införlivas då 

konkurrensklausuler och liknande avtal om sekretess redan behandlas i 36 och 38§§ 

Avtalslagen. 

 

Jag tror inte att direktivet kommer påverka svensk lagstiftning på något märkbart sätt, då det 

mesta redan är inkluderat i svensk lag. Vad jag tror har störst chans att förändras är definitionen 

av företagshemligheter. Möjligtvis kan en paragraf om lagligt anskaffande läggas till, men då 

den svenska lagen är konstruerad annorlunda från EU-direktivet på det sättet att det enbart gäller 

obehöriga angrepp, så kan det motsatsvis utläsas att den inte gäller för behöriga angrepp. 

Därmed tror jag att det skulle vara redundant att införa sådan lagstiftning. I det fall att den 

svenska lagstiftningen förändras så bör den bli mer expansiv då EU-direktivet är ett 

minimidirektiv.  

 

Överlag tror jag att det nya EU-direktivet kommer påverka den svenska marknaden positivt 

oavsett skillnad i lagstiftningen då det blir en mer likriktad lagstiftning inom EU. Konsekvensen 

av detta är likt vad direktivet ansåg var ett skäl till lagstiftningen, samma spelregler mellan 

länderna gör det lättare och säkrare att göra utbyten av information och att samarbeta. 

 

6.1.3 Konkurrensklausulavtalets definition av företagshemligheter 

Konkurrensklausulavtalet har som tidigare konstaterat skrivit in att deras definition av 

begreppet företagshemligheter är samma definition som den i FHL. Vidare står det även att ifall 

definitionen i lagen förändras så ska dock inte avtalets definition förändras utan den ska 

använda den nuvarande. Detta kan leda till problem i framtiden för användandet av avtalet.  

 

Det första problemet är att det kan bli oförutsägbart för avtalsparterna exakt vad som är en 

företagshemlighet. Ifall det kommer en dom som uttalar att definitionen ska innehålla något 

som parterna vid skrivandet inte kunde tänka sig, ska då parterna ändå följa praxisen. Det skulle 

då förändra innehållet i existerande avtal då de har ingåtts med en annan definition. Därmed 

kan sådant som tidigare varit godkänt att använda sig av i den nya tjänsten plötsligt vara 
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förbjudet att använda. Även det omvända kan ske, att något parterna ser som förbjudet att 

använda plötsligt blir accepterat att använda i andra företag. Ifall avtalen inte skulle förändras 

med praxis så kan företag istället inneha konkurrensklausuler med olika versioner av begreppet 

företagshemlighet. Vid en prövning av ifall en tidigare arbetstagare brutit mot sin 

konkurrensklausul uppkommer frågan vilket definition av företagshemligheter som 

skiljenämnden ska använda. 

 

Sedan kommer även problemet om de kan fortsätta att använda definitionen ifall lagen förändrar 

sin definition. Det skulle kunna ge uppkomst till tvister där en part har brutit mot lagtext som 

inte längre används och där det istället används en uppdaterad version. Ska skiljenämnden då 

använda gammal lagtext som inte längre används för att bedöma ifall part har brutit mot avtalet 

eller kommer istället den nya lagtexten användas. Att exempelvis den nya definitionen delvis 

strider mot den äldre definitionen skulle därmed göra den gamla oanvändbar, då det inte kan 

avtalas om sådant som strider mot lagen. Detta resonemang sträcker sig även vidare till det nya 

EU-direktivet. Ifall direktivet kräver att den svenska definitionen behöver förändras enligt 

principen att EU-lagar står över svensk rätt, så kan även där inte konkurrensklausulavtalet vara 

lagstridigt. Att definitionen av en företagshemlighet lyfts från det nationella planet gör det även 

svårt att veta vilken väg utvecklingen av begreppet företagshemlighet kommer ta. Att då knyta 

begreppet till lagstiftning som är föränderlig är därmed ifrågasättbart.  

 

7 Sammanfattning 

Av förarbeten så långt som 30 år tillbaks har jag sett en röd tråd i att information tar en allt 

större plats i företag. Att samhället går från industrialiseringen där gemene arbetare sällan 

innehade några direkta företagshemligheter, till att viktig informationen allt mer sprids till de 

anställda gör definitivt FHL till en viktig lagstiftning. Detta kan ses i att mellan 1991 och 2002 

så tog domstolar upp drygt 20 fall om företagshemligheter, medans enbart två år senare så hade 

ungefär 20 fall till tagits upp. Denna ökning av information i företag skapar problem om 

gränsdragningen för lagen då den blir allt mer expansiv. Det min problematisering har tagit upp 

är primärt vad dagens definition av företagshemligheter kan skapa för problem i framtiden. Att 

då även Sverige i framtiden lär införliva det nya EU-direktivet blir därmed en intressant 

rättsutveckling. Jag tror dock inte att den svenska lagstiftningen kommer förändras vid 

införlivning av direktivet. Även det nya konkurrensklausulavtalet innehåller intressanta 

problem genom sin definition av företagshemligheter som jag kan på grund av dess nyliga 
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verkställande enbart kan spekulera i. Men då konkurrensklausuler ofta används i 

informationsföretag finns det även en vikt i att problematisera användandet av deras definition 

av företagshemligheter. Trots att mycket av analysen och diskussionen är spekulationer anser 

jag dock att de problem jag har tagit upp är riktiga problem som kommer behöva lösas i 

framtiden genom antingen justeringar i lagstiftning, konstateranden i praxis eller förändringar 

i avtal. En  liknande genomgång av begreppet hade varit intressant att göra om  några år då 

direktivet har implementerats och det finns några domar för det nya konkurrensklausulavtalet. 

Då skulle det kunna ses i vilken grad min analys uppfylldes.
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