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Sammanfattning 
Sedan lag om skydd för företagshemligheter (FHL) trädde i kraft har företagandets förutsättningar 

förändrats på flera sätt. Företag utsätts i ökande utsträckning för angrepp på deras företagshemlig-

heter. Under 2016 antogs ett EU-direktiv om skyddet för företagshemligheter, vilket ska genom-

föras av medlemsstaterna i juni 2018. Många företag upplever att nuvarande FHL inte fungerar 

som rättsligt instrument, eftersom den inte stöder företagen i sitt arbete med att skydda sina före-

tagshemligheter. Lagen innehåller alltför många luckor och erbjuder inte det skydd som det var 

tänkt. Syftet med denna uppsats var att göra en jämförande studie mellan hur nuvarande FHL och 

den föreslagna FHL kan skydda arbetsgivaren mot olovligt anskaffande, utnyttjande eller röjande 

av deras företagshemligheter. Frågeställningarna som har besvarats är vilket skydd som erbjuds 

enligt gällande rätt och vilka förändringar den föreslagna FHL innebär. För att uppfylla syftet med 

uppsatsen har den rättsdogmatiska metoden använts. Utgångspunkten för metoden är att studera 

de allmänt accepterade rättskällorna. Av resultatet framgår att nuvarande lagstiftning i stort sett 

lever upp till EU:s direktiv, men att fler angrepp på företagshemligheter kommer att vara otillåtna 

och kunna förbjudas, att den som angriper en företagshemlighet blir skadeståndsskyldig i fler fall, 

samt att straffskalan för företagsspioneri skärps.  
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1. Inledning 
Sedan nuvarande lag (1990:409) om skydd för företagshemligheter (FHL) trädde i kraft för snart 

trettio år sedan har företagandets förutsättningar förändrats på flera sätt. Det svenska industrisam-

hället är sedan länge ett minne blott. Istället har ett tjänstesamhälle, kunskapssamhälle och inform-

ationssamhälle vuxit fram,1 där den största delen av befolkningen är sysselsatt av kontorsarbete 

och servicearbete. I detta samhälle är även tillverkningsindustrin alltmer beroende av data- och 

informationsteknologi.2 Information och kunskap är centrala tillgångar i dagens näringsliv och 

utgör värdet i produktionen, vilket inte bara gäller tjänstesektorn utan också i allt större utsträck-

ning den industriella sektorn.3 Kunskapsföretag är ett relativt nytt begrepp. Det har skapats för att 

beteckna företag som inte har materiella tillgångar av betydelse och som huvudsakligen inte syss-

lar med materiell produktion.4 I dessa företag är det främst kunskap och kreativitet som är till-

gången och samtidigt faktorer som leder i en riktning mot ett mer flexibelt arbetsliv.5 

 

Innovativa företag utsätts i ökande utsträckning för angrepp på sina företagshemligheter av aktörer 

både internationellt och nationellt. Det kan gälla exempelvis stöld, otillåten kopiering, företags-

spioneri eller underlåtenhet att följa krav på sekretess. Teknikens utveckling har medfört att in-

formation kan lagras och överföras på andra sätt än tidigare. Ökad globalisering, större mängd 

kontrakt över gränserna, längre leveranskedjor, samt användning av informations- och kommuni-

kationsteknik är några exempel på hur vår tids utveckling har bidragit till en ökad risk för angrepp.6 

 

Den internationella konkurrensen har ökat och med den risken att utsättas för internationellt före-

tagsspioneri. Sverige har således under en längre tid haft ett behov av att ändra och anpassa FHL 

till utvecklingen. Ett flertal rapporter visar att en harmoniserad lagstiftning krävs för företags in-

citament att driva gränsöverskridande innovationsverksamhet inom EU. Under 2016 antogs därför 

ett EU-direktiv om skyddet för företagshemligheter7, vilket ska ha genomförts av medlemsstaterna 

senast i juni 2018. I Sverige framkom det efter statens utredning att ändringarna i FHL blev såpass 

omfattande att det var mer lämpligt med en ny, mer överskådlig och lättillgänglig, lag. Den före-

slagna lagen förväntas träda i kraft 1 juli 2018. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar  
Skyddet för företagshemligheter har anknytning till flera rättsområden, som bland annat immateri-

alrätt, avtalsrätt, konkurrensrätt och arbetsrätt. Uppsatsen kommer att behandla FHL, vilket är den 

lagstiftning som är särskilt tillsatt för att skydda företagshemligheter. Syftet med denna uppsats är 

att genom en rättslig utredning göra en jämförande studie mellan hur nuvarande FHL och den 

föreslagna nya FHL kan skydda arbetsgivaren mot olovligt anskaffande, utnyttjande eller röjande 

av deras företagshemligheter. Uppsatsen ska därmed svara på följande huvudfrågor:  

                                                 
1 Wainikka (2010), Företagshemligheter: en introduktion, s. 11. 
2 Fahlbeck, JT nr 4 1997/98, s. 1018. 
3 Wainikka (2010), Företagshemligheter: en introduktion, s. 11. 
4 Fahlbeck (2013), Lagen om skydd för företagshemligheter, s. 28. 
5 Fahlbeck, JT nr 4 1997/98, s. 1018, s. 1031. 
6 Dir. (EU) 2016/943, s. 2. 
7 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. Kommer fortsättningsvis kal-

las EU-direktivet eller direktivet. 
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 Vilket skydd erbjuds enligt gällande rätt för företagshemligheter? 

 Vilka förändringar innebär den nya föreslagna FHL? 

 

1.2 Metod och material 
För att besvara uppsatsens huvudfrågor har den rättsdogmatiska metoden använts, även kallad 

traditionell juridisk metod. Utgångspunkten för metoden är att studera de allmänt accepterade 

rättskällorna, vilket innebär att analysera lagstiftning, rättspraxis, lagförarbete och doktrin för att 

fastställa vad som är gällande rätt. Domar från Högsta domstolen (HD) eller Arbetsdomstolen 

(AD) är de med större vikt men även domar från hovrätten har använts. Hovrättens domar är av 

lägre värde då de målen inte är prejudicerande och kan komma att bli förändrade ifall frågan tas 

upp i högre instans. De har använts för att visa domstolens resonemang i sakfrågan även om de 

inte är prejudicerande. Viss information är även inhämtad från artiklar, lagkommentarer och euro-

peiska rättsakter. Eftersom andra delen av arbetet handlar om att visa på förändringar i en ännu 

inte utgiven lag, är tyngden där lagd på den aktuella propositionen och EU-direktivet. Underlaget 

har sedan sammanställts och jämförts för att slutligen avslutas med en analysdel.  

 

1.3 Disposition 
Efter detta inledande kapitel börjar uppsatsen med kapitel två som öppnar med en bakgrund till 

nuvarande FHL. Därefter redogörs hur gällande rätt om skydd för företagshemligheter ser ut idag. 

I kapitel tre framförs den huvudsakliga kritiken till nuvarande FHL. Kapitel fyra ger en kort be-

skrivning av bakgrund och syfte till EU-direktivet som ligger bakom lagförändringen. Kapitel fem 

redogör regeringens lagförslag till nya FHL med en jämförelse till nuvarande lagen samt direkti-

vets skäl och krav. Det avslutande kapitel sex redovisar först en sammanfattande del över de vik-

tigaste lagförändringarnas innebörd. Därefter analyseras hur den föreslagna FHL svarar på rådande 

kritik mot nuvarande FHL. Uppsatsen avrundas med egna reflektioner på arbetet. 
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2. Lag (1990:409) om skydd för företagshemligheter  
Nedan behandlas nuvarande lagstiftning gällande skydd för företagshemligheter. Kapitlet börjar 

med lagens tillkomst och därefter beskrivs vad företagshemligheter som begrepp innebär. Därefter 

redogörs för gällande rätt. 

 

2.1 Lagens tillkomst 
Rättsliga regler för skydd om yrkes- eller företagshemligheter är en ganska modern företeelse. I 

början av 1900-talet fanns inga bestämmelser i Sverige som speciellt såg till att skydda företags-

hemligheter. Med lagen (1919:446) med vissa bestämmelser mot illojal konkurrens fick vi för 

första gången regler om skydd för yrkeshemligheter. Dessa återgavs oförändrade till lagen 

(1931:152) med vissa bestämmelser mot illojal konkurrens (IKL). År 1970 fick Sverige en lag-

stiftning gällande otillbörlig konkurrens. Av denna anledning utarbetades inte heller då någon lag-

stiftning om företagshemligheter. År 1979 tillsattes dock en utredning med uppdrag att presentera 

ett förslag till en ändring av reglerna om skydd för företagshemligheter.8 Utredningen presenterade 

ett betänkande om skydd för företagshemligheter 1983.9 I betänkandet fanns förslag till en helt ny 

lagstiftning om företagshemligheter och ett slopande av IKL från 1931. En lagrådsremiss utarbe-

tades efter remissbehandling och lagrådet gav därefter ett kort yttrande. Yttrandet låg sedan till 

grund för en ny lagstiftning om skydd för företagshemligheter.10  

 

I propositionen till nuvarande lagstiftning konstaterades att det var viktigt ur ett samhällsekono-

miskt perspektiv att det rådde en sund konkurrens inom näringslivet. Företagens möjlighet att kon-

kurrera var till stor del beroende av den sammanlagda kunskapen inom företaget. Kunskapen 

kunde (och kan fortfarande) finnas inom ett brett spektrum så som produktion, utveckling, förny-

else, branschförhållanden, affärsförbindelser, marknadsföring och administration. Innan nuva-

rande FHL trädde i kraft 1990, fanns inget rättsligt skydd för företagets kunskaper. Trots det bör-

jade kunskaper, i jämförelse med andra produktionsfaktorer, få allt större relevans för möjligheten 

att konkurrera på marknaden. Sverige ville med den nya lagstiftningen söka skydda företagens 

unika eller strategiska kunnande genom att betrakta kunskap som en företagshemlighet. I arbetet 

med nuvarande FHL sågs även frågan om ett skydd för företagshemligheter ur ett vidare perspek-

tiv. Propositionen till lagstiftningen pekade på att brister i det rättsliga skyddet för företagshem-

ligheter indirekt skulle kunna hämma investeringsviljan, samt att samarbetet mellan enskilda fö-

retag skulle kunna försvåras. Utredningen som låg till grund för dagens FHL ansåg därför att det 

fanns ”ett påtagligt behov av ny lagstiftning på området” och de nya reglerna skulle samlas i en 

särskild lag om företagshemligheter.11 

 

Vad som sedan hände var både ovanligt och högst anmärkningsvärt. I riksdagen blev nämligen 

propositionen föremål för en omfattande och utdragen debatt. Förslaget verkade för många tvivel-

aktigt ur yttrandefrihetens synvinkel. I debatten talades det om en ”munkavellag” och förslaget 

remitterades till lagutskottet som skrev en omfattande promemoria om propositionen där lagut-

skottet analyserade förslaget ur en yttrandefrihetsrättslig synvinkel. Lagutskottet gav också flera 

                                                 
8 Fahlbeck (1992), Företagshemligheter, konkurrensklausuler och yttrandefrihet, s. 16. 
9 SOU 1983:52. 
10 Fahlbeck (1992), Företagshemligheter, konkurrensklausuler och yttrandefrihet, s. 16. 
11 Prop. 1987/88:155, s. 9. 
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förslag till tillägg och ändringar. När betänkandet efter flera turer behandlades av riksdagen, be-

gärde 19 ledamöter med hänvisning till regeringsformen (1974:152) (RF) 2 kap 12 § 3 st att för-

slaget skulle vila i minst 12 månader.12 Lagförslaget fick också, räknat från 3 maj 1989, vila i just 

12 månader.13 Lagutskottets lagförslag var efter vilandet i princip identiskt med det lagförslag som 

hade presenterats året innan. Även motiveringarna till förslaget i det stora hela oförändrade. Efter 

en kort debatt antogs förslaget med stor majoritet av riksdagen 30 maj 1990 och lagen trädde i 

kraft den 1 juli samma år.14  

 

Samtidigt som den hårda debatten pågick gällande lagstiftningen om skydd för företagshemlig-

heter ägde en annan, mycket uppmärksammad, debatt rum. Den gällde svensk vapenexport och 

hade sitt ursprung i avslöjanden om olagliga vapenaffärer vid Bofors AB. Debatten handlade om 

att en ingenjör vid Bofors AB hade avslöjat företagshemligheter. Enligt den föreslagna lagens me-

ning skulle han kunna bli bestraffad för sina avslöjanden, men eftersom lagen ännu inte hade trätt 

i kraft kunde han inte dömas enligt den. Lagförslaget och den slutligen antagna lagen blev ibland 

kallad Lex Bratt (efter ingenjören Ingvar Bratt) och den slutgiltiga formuleringen av 1 § och till-

komsten av 2 § kan ses mot bakgrund av denna debatt. Debatten bidrog till att göra lagen mer 

tydlig.15 

 

2.2 Begreppet företagshemligheter 
FHL skyddar generellt alla typer av hemligheter, oavsett om det gäller tekniska, administrativa 

eller kommersiella hemligheter. Information om affärs- eller driftförhållande anses gälla alla tre 

kategorier och ska inte vara avgörande för att den ska kunna skyddas.16 I förarbetena till nuvarande 

FHL valdes begreppet företagshemlighet för att beteckna lagens skyddsobjekt. Det ansågs vara en 

fördel att samma begrepp fanns att finna i andra lagar. Utredningen funderade dock på andra be-

teckningar, så som yrkeshemlighet. Den termen bedömdes för begränsad. Propositionen förklarar 

emellertid att ordet yrkeshemlighet i praktiken många gånger överensstämmer med begreppet fö-

retagshemlighet.17 Detta är något som även HD har uttalat.18 Reinhold Fahlbeck anser, i sina kom-

mentarer till lagen, att ordet företagshemlighet är ett mindre lyckat val. Enligt honom borde ett 

lämpligare ord ha varit affärshemlighet, näringshemlighet eller yrkeshemlighet. Hans argument 

till detta är att ordet avviker från språkbruket i många länder och att FHL inte bara omfattar hem-

ligheter i företag utan all sorts näringsverksamhet.19  

 

Enligt lagens förarbeten bör även förhållandevis triviala uppgifter kunna vara företagshemligheter. 

En företagshemlighet kan absolut ha skepnaden av en ritning eller en modell, men i dessa fall anser 

förarbetet till nuvarande FHL att det är lämpligare att använda ordet information istället för kun-

skap. Information om en produkt eller vara som inte har lanserat på marknaden är också ett exem-

pel på en företagshemlighet. I förarbetet framkommer även att information om idéer och projekt 

                                                 
12 Enligt detta lagrum gäller ett särskilt förfarande vid antagande av förslag till lag som begränsar bland annat den 

yttrande- och informationsfrihet som 2 kap RF tillförsäkrar varje svensk medborgare gentemot det allmänna. 
13 Enligt Fahlbeck torde detta har varit första och hittills enda gången som vilandeinstitutet har tillämpats. 
14 Fahlbeck (2013), Lagen om skydd för företagshemligheter, s. 20 f. 
15 Fahlbeck (1992), Företagshemligheter, konkurrensklausuler och yttrandefrihet, s. 17. 
16 Helgesson, SvJT 1997, s. 30. 
17 Prop. 1987/88:155, s. 12, s. 37. 
18 Se exempelvis NJA 1995 s. 347 och NJA 2012 s. 289. 
19 Fahlbeck (2013), Lagen om skydd för företagshemligheter, s. 287. 
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bör kunna anses som företagshemlighet, men med villkorets att det är av vikt att utvecklingsarbetet 

hålls hemligt.20  

 

2.2.1 Företagshemlig information och know-how 

En del av ett företags information utgör företagshemligheter. Dessa kan beskrivas som information 

som hålls hemlig på grund av någon affärsmässig bedömning. Det är näringsidkaren som avgör 

vilken information som ska hållas hemlig samt vilka åtgärder som ska vidtas för att lyckas med 

det på ett effektivt och tillfredställande sätt. De anställda i ett företag måste ofta få del av olika 

företagshemligheter. Vad de anställda får, och kan, göra med dessa hemligheter tydliggörs ofta i 

olika typer av avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare.21 Det är viktigt att göra en gränsdragning 

mellan företagshemlighet, företagsspecifik information samt en anställds egen kunskap och erfa-

renhet. Gränsen balanserar mellan företagens intresse av att skydda sina företagshemligheter och 

individens intresse av att exempelvis byta arbetsgivare. Många gånger kan det vara svårt att avgöra 

vad som tillhör individen och vad som tillhör företaget.22 

 

Information delas upp i tre typer i litteraturen: information av kommersiell karaktär, administrativ 

karaktär samt av teknisk karaktär. Administrativ information avser sådant om hur företaget bygger 

upp sin verksamhet, exempelvis hur verksamheten är organiserad.23 Teknisk information kan om-

fatta ritningar och mönster, prototyper, tillverkningsprocesser, ej patentbara uppfinningar, know-

how, formler, recept och likande.24 Begreppet know-how förekommer inte i FHL. Know-how är 

en sammanfattande benämning, huvudsakligen använd inom näringslivet, på den tekniska och eko-

nomiska kunskap samt erfarenhet som är säregen för exempelvis ett företag och är avsevärt vidare 

än det som i nuvarande FHL skyddas som företagshemlighet.25 Kommersiell information kan bestå 

av kund- och leverantörlistor, affärsmetoder och strategier samt kostnads- och prisinformation.26 

Mellan dessa typer av information är gränsen ofta flytande. Bakom en produktutveckling ligger 

det exempelvis ofta kommersiella beslut. I de fallen är det nästan omöjligt att dra en gräns mellan 

vad som är kommersiell information och vad som är teknisk information.27  

 

Den viktigaste skillnaden mellan immaterialrätter och skyddet för företagshemligheter är att det 

senare inte utgör en ensamrätt. FHL ger bara skydd mot vissa typer av angrepp. Innehavaren av 

företagshemligheten får med andra ord inte ensamrätt till informationen i hemligheten. Så länge 

det inte strider mot FHL kan vem som helst skaffa sig samma information. Samma information 

kan även bevaras som företagshemlighet parallellt av flera företag.28 

 

2.2.2 Kriterier för att företagshemlighet ska föreligga 

Förutsättningarna för att en företagshemlighet ska föreligga anges i 1 § 1 st FHL. Definitionen 

bygger på tre kriterier: 

 

                                                 
20 Prop. 1987/88:155, s. 12. 
21 Wainikka (2010), Företagshemligheter: en introduktion, s. 11 f. 
22 Wainikka (2010), Företagshemligheter: en introduktion, s. 18 ff. 
23 Wainikka (2010), Företagshemligheter: en introduktion, s. 18, s. 33. 
24 MARKT/2011/128/D, s. 1 f. 
25 Fahlbeck (2013), Lagen om skydd för företagshemligheter, s. 287. 
26 MARKT/2011/128/D, s. 1 f. 
27 Helgesson, SvJT 1997, s. 30. 
28 Wainikka (2010), Företagshemligheter: en introduktion, s. 13. 
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1. det ska gälla information om affärs- eller driftförhållanden i en näringsidkares rörelse, 

2. informationen ska hållas hemlig av näringsidkaren, 

3. ett röjande av informationen ska vara ägnat att medföra skada för näringsidkaren.29 

 

Första punkten rymmer tre aspekter. Dels vad som menas med information, dels vem som är nä-

ringsidkare och slutligen vilken information som angår näringsidkarens rörelse.30 Med information 

menas sådant som kan dokumenteras och sådant som kan kommuniceras. Det behöver inte tvunget 

ha dokumenterats eller kommunicerats ännu för att räknas som information. I lagens mening räk-

nas inte en individs personliga yrkeskunnande, erfarenhet samt tysta kunskap som information. 

Sådant tillhör inte företaget utan det tillhör individen själv.31 Den andra aspekten i punkt ett är att 

informationen ska finnas hos näringsidkaren. Med näringsidkare förstås i FHL samma sak som i 

övrig lagstiftning. Förarbetena hänvisar till konsumenträtten och begreppet gör klart att informat-

ionen ska ha anknytning till företagande. Begreppet är vidsträckt och innebär varje fysisk eller 

juridisk person som yrkesmässigt driver en verksamhet av ekonomisk karaktär. Även verksamhet 

som inte är inriktad på att vara vinstdrivande räknas hit. Verksamheten behöver inte vara bety-

dande, men måste vara yrkesmässig. Också offentlig näringsverksamhet omfattas av begreppet i 

FHL. Utanför FHL faller ideell verksamhet och verksamhet som inte till sin art är ekonomisk. Den 

tredje aspekten i första punkten är att informationen ska ha anknytning till näringsidkarens rörelse. 

Det som är avgörande är att informationen på något sätt rör näringsidkarens affärs- eller driftför-

hållanden. En begränsning är att informationen måste vara typisk för näringsidkaren. Information 

som är allmänt känd omfattas inte. Informationen måste vara företagsspecifik.32 

 

Andra punkten gör gällande att endast information som näringsidkaren håller hemlig kan vara en 

företagshemlighet enligt FHL. Det är näringsidkare själv som bestämmer vilken information som 

ska hållas hemlig och det krävs inte några särskilda motiv till varför företaget vill hålla informat-

ionen hemlig. Det finns ingen tidsbegränsning för att en hemlighet ska skyddas av FHL. Så länge 

alla förutsättningar uppfyllda skyddas företagshemligheten enligt lagen. Undantag finns dock till 

exempel när det gäller vissa patenträtter. Där blir informationen allmänt tillgänglig när patenttiden 

löpt ut, men hemlig kringinformation kan fortfarande skyddas av FHL.33 

 

Den tredje, och sista, punkten i definitionen av begreppet företagshemligheter är att det ska gälla 

information som är ägnat att medföra skada för näringsidkaren. Även detta kriterium inrymmer tre 

olika aspekter. Dels att röjande ska vara ägnat att medföra skada konkurrenshänseende. Det krävs 

inte att skada verkligen uppkommer, utan räcker med att röjandet typiskt sätt är av sådant slag att 

det medför skada. Den andra aspekten är frågan om hos vilka näringsidkare skadan ska vara ägnad 

att uppkomma. Här ska påpekas att den hemliga informationen kan finnas hos mer än en näringsid-

kare. Till exempel kan en konsult, entreprenör eller ett bemanningsföretag ha fått förtrogenhet till 

hemlig information, men det kan också handla näringsidkare som utbyter information i ett affärs-

samarbete. I alla sådana fall kan en skaderisk uppkomma hos alla näringsidkare och då kan alla 

vara berättigade till ersättning. Den tredje aspekten är att skadan ska vara ägnad att uppkomma i 

                                                 
29 Prop. 1987/88:155, s. 34. 
30 Fahlbeck (2013), Lagen om skydd för företagshemligheter, s. 296. 
31 Wainikka (2010), Företagshemligheter: en introduktion, s. 33. 
32 Fahlbeck (2013), Lagen om skydd för företagshemligheter, s. 307. 
33 Fahlbeck (2013), Lagen om skydd för företagshemligheter, s. 315 ff. 
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konkurrenshänseende. I förarbetena förstås detta som att endast den information som är av bety-

delse för ett företags konkurrensförmåga ska ha skydd som företagshemlighet. Kravet på skada i 

konkurrenshänseende finns för att endast relevanta företagshemligheter ska skyddas av FHL.34 

 

2.2.3 En heltäckande lag 

FHL eftersträvar i första hand till att skydda företagshemligheter och lagen är heltäckande. Med 

detta menas att FHL inte har begränsats till att skydda företagshemligheter och därmed lämnat till 

annan lagstiftning att tillgodose andra intressen som sammanfaller med företagshemligheter. Lag-

stiftningens har en dubbel karaktär och reglerar både allmänintressen och enskilda intressen, ge-

nom att den innehåller påföljder av både offentligrättslig (straff) och privaträttslig (skadestånd) 

art. Nuvarande FHL innehåller dock inte några regler om legal tystnadsplikt. Förutsättningen för 

skyddet av företagshemligheter, enligt FHL, är att den som har intresse av att skydda hemligheter 

i näringsverksamhet själv lägger grunden till detta genom avtal.35 Lagen bygger vidare på tanken 

att företagets konkurrensförmåga är ett allmänt intresse.36 Det är också viktigt att skyddet för in-

novatörer och nyskapare är sådant att skapandet och kreativitet inte hämmas.  Denna tanke med 

lagen har genom praxis behandlats i samband med det så kallade JAHAB-fallet. HD pekar inte 

uttryckligen på innovatörsaspekten i rättsfallet, men ger i sin analys en tydlig bild av begreppet 

företagshemlighet och resonerar i linje med vad förarbetet avsåg med lagen.  

 

Bakgrunden till tvisten var att företaget JAHAB hade utarbetat en idé gällande brukande av datorer 

inom skolan. Tanken var att projektet skulle mynna ut i ett samarbete mellan å ena sidan JAHAB 

och å andra sidan Lärarförbundet och Apple Computer Aktiebolag (Apple). Affärsplanen styrktes 

av JAHAB i det så kallade ”verket”, vilket sedan lämnades över till Lärarförbundet och Apple. 

JAHAB hade i samband med detta uttryckligen sagt åt Apple att inte föra informationen vidare. 

En liknande uppmaning lämnades inte till Lärarförbundet. Lärarförbundet beslutade sig senare för 

att bilda ett bolag, motsvarande det som fanns utarbetat i ”verket”, men utan att samverka med 

JAHAB. Apple var dock inte delaktig i bildandet av bolaget. Apple friades från ansvar, men Lä-

rarförbundet pliktades till att betala skadestånd åt JAHAB.  

 

I samband med domen gjorde HD en omfattande analys av begreppet företagshemlighet. De me-

nade att ordet ”information” är ”enligt allmänt språkbruk en samlingsbeteckning för uppgifter, 

kunskaper och vetande av vilket slag som helst. I begreppet information ryms alla typer av upp-

gifter oberoende av om de är enkla och okomplicerade eller unika, komplexa eller på annat sätt 

kvalificerade. Vid lagens tillkomst anfördes att begreppet information har en vidsträckt innebörd 

och att gränserna för vad som utgör företagshemlighet sätts av de övriga kriterierna i definitionen 

samt att ytterligare begränsningar följer av förutsättningarna för ansvar enligt lagen.”37 

 

2.4 Begreppet obehörigt angrepp 
Lagens definition i 1 § stadgar att begreppet företagshemlighet består av tre objektiva kriterier, 

men för att ett angrepp på en företagshemlighet ska anses som otillåten fordras också att angreppet 

                                                 
34 Fahlbeck (2013), Lagen om skydd för företagshemligheter, s. 327 ff. 
35 Fahlbeck (2013), Lagen om skydd för företagshemligheter, s. 290. 
36 Se ovan diskussion vid not 11. 
37 NJA 1998 s. 633. 
37 Prop. 1987/88:155, s. 13. 



8 

 

är obehörigt och detta behandlas i 2 §.38 I propositionen till lagen fanns inte 2 § med. Paragrafen 

tillkom som förslag i lagutskottets kansli. Lagutskottet var ängslig att regeringens förslag till lagen 

inte i tillräckligt hög utsträckning såg till önskemålet om offentlighet och insyn. Den 2 § är ett 

uttryck för att det är angeläget att FHL har sina givna gränser.39 Exempel på vad som inte är obe-

hörigt angrepp finns att utläsa i paragrafens 2 och 3 st.  

 

Det är endast obehöriga angrepp som skyddas av nuvarande lagstiftning. Med ordet angrepp menas 

varje olovligt anskaffande, utnyttjande eller röjande av företagshemligheter oavsett om det är 

straffbart eller skadeståndsgrundande. Ordet obehörigt angrepp är något av en generalklausul. I 

vissa fall kan domstolarna väga skyddet för företagshemligheter mot andra intressen. I förarbetena 

räknas olika exempel upp på angrepp som inte är obehöriga. Ett exempel är när näringsidkaren 

gett sitt medgivande. Medgivandet kan vara uttryckt eller underförstått. Det får avgöras i det en-

skilda fallet om samtycke funnits eller inte. Ett annat exempel på vad som inte är ett obehörigt 

angrepp är när det finns en skyldighet att lämna ut uppgifter, till exempel lagstadgad vittnesplikt. 

Det är inte heller att anse som ett obehörigt angrepp när någon utnyttjar eller röjer en företagshem-

lighet i god tro. Den som fått vetskap om informationen i tron att den inte var hemlig kan inte 

ställas till ansvar enligt nuvarande FHL för utnyttjande eller röjande av företagshemlighet, vilket 

även gäller vid efterföljande ond tro. En företagshemlighet kan därmed vara objekt för ett slags 

extensivt godtrosfång.40  

 

Obehörighets-begreppet har behandlats i praxis genom en dom från AD. Målet gällde ett företag 

som arbetade med personlig assistans och funktionsvariation. Informationen handlade om de 

funktionsvarierades speciella behov och önskemål. En anställd utnyttjade sin anställning och tog, 

efter anställnings slut, med sig informationen till en konkurrerande rörelse som riktade sig mot 

samma brukare med funktionsvariation. AD ansåg att utnyttjandet av informationen inte kunde 

anses göra ett obehörigt angrepp eftersom brukarna själva fritt disponerade informationen och att 

ingenting tydde på att informationen röjts utan brukarens samtycke.41  

 

2.4.1 Allvarliga missförhållanden 

I lagutskottets betänkande redogörs att lagen inte bör innebära något hinder mot att allvarliga miss-

förhållanden avslöjas. Med allvarliga missförhållanden menar lagutskottet brottsliga gärningar, 

men också andra missförhållanden inom ett företag. Som exempel nämns överträdelser i bestäm-

melser i miljöbalken. Sådana missförhållanden kan, utan att vara brottsliga, utsätta anställda för 

allvarliga risker. Det kan också, enligt lagens förarbeten, röra sig om annat agerande som av någon 

annan anledning verkar otillbörligt eller klandervärt.42 Det 2 st i paragrafen ger uttryck för pro-

portionalitetsprincipen.43 Röjandet av en företagshemlighet får bara ske i den mån som det behövs 

för att missförhållandet ska kunna uppdagas. Missförhållandet måste också stå in någotsånär rimlig 

                                                 
38 Fahlbeck (2013), Lagen om skydd för företagshemligheter, s. 350 f. 
39 Utskottsbetänkande 1988/89:LU30, s. 25 och 1989/90:LU37, s. 27. 
40 Fahlbeck (2013), Lagen om skydd för företagshemligheter, s. 377, s. 396. 
41 AD 2003 nr 21. Jfr. AD 2010 nr 42.  
42 Utskottsbetänkande 1989/90:LU37, s. 27 f. 
43 Se vidare avsnitt 5.7.1 om proportionalitetsbedömning. 
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proportion till värdet av företagsamheten för näringsidkaren. Lagen öppnar därmed upp för vissel-

blåsare44, men har samtidigt ett visst skydd för näringsidkare.45 I det så kallade Svenska Idrotts-

bokförlaget-målet försökte en verkställande direktör få ut ett konkurrerande företags kundregister 

och åtalades därför för försök till företagsspioneri. Rätten friade den tilltalade eftersom han inte 

försökt utföra ett angrepp på det konkurrerande företagets hemligheter. Avsikten var att skaffa 

fram bevis för att kunna polisanmäla företaget. Misstanke förelåg att tidigare anställda i företaget 

där den tilltalade var verkställande direktör, tagit med sig företagshemlig information till det nya 

konkurrerande företaget.46 

 

2.5 Straff 
Straffet för företagsspioneri, som regleras i 3 § FHL, är i normalfallet böter eller fängelse i högst 

två år. Om brottet är grovt är straffet fängelse i högst sex år. På förslag av lagrådet anges i lagtexten 

närmare vissa omständigheter som särskilt ska beaktas vid utredning om brottet är grovt.47 Lagrå-

det har valt att gå efter vad som gäller enligt brottsbalken (1962:700) (BrB) vid grov stöld, grovt 

bedrägeri och grov förskingring. Därför ska särskilt beaktas om gärningen har varit av farlig art, 

avsett betydande värde eller inneburit synnerligen kännbar skada.48 Ett exempel på en sådan situ-

ation är att gärningspersonen gjorde sig skyldig till olaga intrång49 i samband med att han på nä-

ringsidkarens kontor beredde sig tillgång till dennas företagshemligheter. Uttrycket ”bereder sig 

tillgång till” betyder att gärningspersonen utövar en aktivitet, det räcker inte att av en slump 

komma över företagshemligheten. Det finns i sammanhanget ett krav på uppsåt, ett indirekt eller 

ett eventuellt uppsåt är tillräckligt. Sådant som från arbetsgivarens sida är uttryckligen eller under-

förstått medgivet är därför inte olovligt, som nämnt tidigare. Företagsspioneri kan endast begås av 

fysiska personer, i likhet med all annan brottslighet. Ändå kan det vara fråga om ett agerande som 

ingår som ett led i en näringsverksamhet. Brottet kan ha ett klart samband till den verksamhet som 

bedrivs av gärningspersonen, i egenskap av näringsidkare eller som anställd, hos dennas arbetsgi-

vare. Är det fråga om allvarligare brottslighet kan även ett straff i form av företagsbot enligt 36 

kap 7 § BrB att vara aktuell.50 

 

I nuvarande FHL är det normala straffet för olovlig befattning med företagshemligheter böter eller 

fängelse i högst två år. Fängelsestraffskalan är jämförbar med den för företagsspioneri och ger en 

indikation på att lagstiftaren ser allvarligt på brottet. Om brottet är att betrakta som grovt är straffet 

fängelse i högst fyra år. Det straffet är därmed kortare än för grovt företagsspioneri. Huruvida 

brottet är att betrakta som grovt eller inte, görs troligtvis enligt samma bedömning som i 3 §.51  

Bestämmelsen i 4 § täcker också det fallet att en konkurrent köpt en prototyp till en produkt som 

utgör en företagshemlighet, inte för att själv använda den kommersiellt utan för att hindra ägaren 

av prototypen att komma fram med sin produkt.52 I 4 § 2 st anges att paragrafen inte ska användas 

                                                 
44 Ordet visselblåsare avser en person som läcker information i syfte att avslöja oegentligheter som förekommer 

inom personens organisation. 
45 Fahlbeck (2013), Lagen om skydd för företagshemligheter, s. 385. 
46 Mål nr B 5480-03. 
47 Prop. 1987/88:155, s. 56. 
48 Fahlbeck (2013), Lagen om skydd för företagshemligheter, s. 411. 
49 Se 4 kap 6 § 2 st BrB. 
50 Prop. 1987/88:155, s. 38 f. 
51 Fahlbeck (2013), Lagen om skydd för företagshemligheter, s. 420. 
52 Aspegren, FHL 4 §, Karnov not 16. 
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om det finns beskrivet ett strängare straff för gärningen i BrB.53 En likadan regel finns i lagens 3 

§ 2 st och reglerna har samma innehåll.  Vidare går ej att dömas till ansvar för försök eller förbe-

redelse till brott enligt paragrafen, men regler i BrB gällande medverkan till brott är tillämpliga.54  

 

Den enda domen som hittills behandlat 4 § är från hovrätten. Ett företag som tillverkade tvätt- och 

rengöringsprodukter för hem och industri blev utsatt för dataintrång och det misstänktes att en 

tidigare anställd kopierat kundregister i företagets web shop. Denna gav sedan uppgifterna vidare. 

Hovrätten konstaterar i domen att kärnfrågan är, liksom vid brottet företagsspioneri, att själva an-

skaffandet är det som utgör det straffbara handlandet. Att aktivt hantera och dra nytta av uppgifter, 

innebär inte att det kan anses som anskaffade. Eftersom kravet på anskaffande inte var uppfyllt, 

kunde åtalet för olovlig befattning med företagshemlighet inte bifallas.55 

 

2.5.1 Lovlig tillgång till företagshemlighet 

Lojalitetsplikten56 innebär att den anställde inte medvetet får agera på ett sätt som skadar arbets-

givaren. Därför får inte en arbetstagare som i sin anställning fått tillgång till hemlig information, 

vare sig det uttryckligen eller inte klargörs att uppgifterna lämnas i förtroende, föra dessa vidare 

om det skulle innebära skada för arbetsgivaren.57 Den 3 § FHL gäller då en anställd tar information 

som uppenbarligen ligger utanför dennas arbetsuppgifter. Ansvar föreligger dock ej för uppgifter 

som den anställde får veta när han eller hon på vanligt sätt utför sitt arbete.58 I praxis har 3 § 

uppmärksammats ibland annat i det så kallade Andreas-målet. Målet gällde en anställd som, när 

anställningen avslutades, förde över företagets kundregister på en diskett som han tog med sig 

hem. Andreas hade ostridigt lovlig tillgång till kundregistret och med anledning av hans lovliga 

tillgång kunde inte talan för företagsspioneri bifallas.59 Åtkomsten måste ske olovligen. Gränsen 

mellan lovlig och olovlig åtkomst av en arbetstagare är långt ifrån klar. När arbetstagaren får till-

gång till företagshemligheter som en del i sina ordinarie arbetsuppgifter är åtkomsten att betrakta 

som lovlig enligt nuvarande FHL. Ofta är det även så att det är den anställde själv som skapar den 

information som utgör hemligheten och kanske den ende som har tillgång till informationen.60 

 

2.6 Skadestånd 
När domstolarna värderar skadeståndsfrågor enligt nuvarande FHL kan det uppkomma konkurrens 

mellan reglerna i FHL, lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL), skadeståndslag 

(1972:207) (SkL) och allmänna skadeståndsrättsliga principer. Det har ingen större betydelse i 

praktiken vilken regel som tillämpas.61 

 

Enligt 10 § FHL får talan om skadestånd gällande skada endast ske under de fem senaste åren 

innan talan väckts. Förs talan för skada under tiden dessförinnan är rätten till skadestånd förlorad. 

                                                 
53 Se 10 kap BrB. 
54 Fahlbeck (2013), Lagen om skydd för företagshemligheter, s. 420. 
55 Mål nr B 3397-12. 
56 AD har slagit fast att arbetstagares lojalitetsplikt ingår som en del i anställningsavtalet oavsett om plikten nämns 

eller inte, se exempelvis AD 2003 nr 84. 
57 Prop. 1987/88:155, s. 19. 
58 Aspegren, FHL 3 §, Karnov not 15.  
59 NJA 2001 s. 362.  
60 Fahlbeck, JT nr 2 2001/02, s. 390. 
61 Fahlbeck (2013), Lagen om skydd för företagshemligheter, s. 424. 
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Preskriptionstiden har behandlats av HD.62 Domstolen avgjorde målet med hjälp av ledning av 

förarbetena. HD fann att ”den avgörande tidpunkten för preskriptionstiden början är tidpunkten 

för skadans uppkomst. Om talan inte förs inom femårsfristen är rätten till ersättning förlorad. Om, 

som mestadels är fallet, intrånget är av fortgående karaktär bör preskriptionsfristen räknas succes-

sivt från varje tidpunkt under vilken intrånget fortgår.”63 

 

I kommentarer till FHL har det uppkommit synpunkter på praxis gällande utdömande av skade-

stånd. Det har konstaterats att domstolarna har svårigheter att beräkna det ekonomiska skadestån-

det.64 Ett exempel på detta återfinns i ett rättsfall från 2010. AD konstaterade förvisso att det fö-

relåg synnerliga skäl att utge ett allmänt skadestånd för brott mot 7 § FHL. Trots detta valde AD 

att sänka det skadestånd som tingsrätten tidigare dömt ut.65 Vidare konstateras även att utdömande 

på skadestånd framstår som ganska slumpartade och oförutsägbara. Trots uttalanden i förarbetena 

har dessutom skadestånden varit låga, vilket illustreras i exempelvis det så kallade Vi i Villa-må-

let.66 Skadeståndsbeloppen verkar dock bli högre. I synnerhet det allmänna skadeståndet. De låga 

skadestånden i domstolspraxis bidrar sannolikt till att tvister avgörs med skiljeförfarande snarare 

än vid allmän domstol. Det finns flera affärsmässiga skäl som talar för det. Bland annat har skilje-

nämnder bättre insikt om affärslivets ekonomiska realiteter än allmänna domstolar och skiljenämn-

der är inte heller bundna av skadeståndspraxis i svenska domstolar, vilket är en praxis som är 

väldigt återhållsam av tradition.67 

 

2.6.1 Förutsättningar för skadeståndsskyldighet 

Det är endast fysiska personer som kan dömas till skadestånd enligt 5 § FHL, vilket beror på att 

endast en fysisk person kan vara gärningsperson enligt 3 eller 4 §§. I 5 § gäller det skadestånds-

rättsliga ansvaret för två olika situationer. Den första situationen i paragrafen reglerar gärnings-

personens ansvar för skada vid brott enligt 3 eller 4 §§. Andra situationen reglerar gärningsperso-

nens ansvar för skada till följd av att han eller annan obehörig utnyttjar eller röjer den företags-

hemligheter som uppkommit genom brottet. I den första situationen krävs ingenting annat mer än 

det faktum att ett brott har begåtts.  Den största skadan uppkommer oftast inte genom att en före-

tagshemlighet blir stulen, utan snarare i samband med att den utnyttjas och röjs. Om en viss ska-

deståndsrättslig fråga har lämnats oreglerad i FHL, gäller skadeståndslagens regler som ett kom-

plement. I första hand gäller skadeståndslagens regler om jämkning av skadeståndet.68 Rekvisitet 

skada i paragrafen gäller både ekonomisk skada samt det ideella intresse näringsidkaren har av att 

få slippa angrepp på sina hemligheter. Den andra situationen förutsätter att två objektiva rekvisit 

är uppfyllda. Hemligheten ska utnyttjas eller röjas och detta ska ske obehörigt. Om gärningsper-

sonen behåller hemligheten för sig själv är kravet om utnyttjande eller röjande inte uppfyllt.69 I ett 

fall från AD utnyttjade två gärningspersoner uppsåtligen kundlistor från ett företag de blivit av-

skedade respektive uppsagda ifrån. Kundlistorna, som utgjorde en företagshemlighet, användes 

sedan i deras uppstartade konkurrerande verksamhet. Rätten ansåg därmed att det var obehörigt.70 

                                                 
62 NJA 2011 s. 270. 
63 Fahlbeck (2013), Lagen om skydd för företagshemligheter, s. 509. 
64 Fahlbeck (2013), Lagen om skydd för företagshemligheter, s. 506. 
65 AD 2010 nr 27. 
66 RH 2002:61. 
67 Fahlbeck (2013), Lagen om skydd för företagshemligheter, s. 506 ff. 
68 Prop. 1987/88:155, s. 42. 
69 Fahlbeck (2013), Lagen om skydd för företagshemligheter, s. 423. 
70 AD 2018 nr 17. 
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Det kan dock bli frågan om skadestånd enligt första fallet i paragrafen. När det gäller röjande av 

företagshemlighet, saknar det betydelse om detta sker mot betalning eller inte. Det räcker med att 

gärningspersonen avslöjar hemligheten för någon annan.71 Ansvaret för gärningspersonen är inte 

beroende av att han själv drar nytta av eller röjer företagshemligheten. Ansvar för gärningsperso-

nen uppstår även om en mottagare, i första eller senare led, utnyttjar och röjer hemligheten. Om 

den som utnyttjar eller röjer företagshemligheten är i god tro, blir gärningspersonen ensam ansva-

rig för skadan. Vid ond tro blir båda ansvariga. Det andra rekvisitet för att det ska bli fråga om 

skadeståndsansvar enligt den andra situationen, är att utnyttjandet eller röjandet ska ske obehö-

rigt.72 

 

2.6.2 Förtroendemissbruk av företagshemligheter 

I 6 § FHL regleras förtroendemissbruk av företagshemligheter. Enligt 3 och 4 §§ kan det aldrig bli 

fråga om straffrättsligt ansvar om förvärvet av handlingen är lovlig. När det gäller 6 § handlar det 

istället om ett missbruk av en tillgång till företagshemligheter som är lovlig. Missbruket är ett 

betrakta som ett avtalsbrott.73 FHL kan tillämpas i både privat och offentlig näringsverksamhet 

och bevisbördan för att rekvisiten är uppfyllda ligger på den som begär skadestånd. Informationen 

som missbrukats ska utgöra företagshemligheter och näringsidkaren ska få del av företagsamheten 

genom en affärsförbindelse. I begreppet affärsförbindelse finns inget krav på att det ska finnas ett 

bindande avtal mellan näringsidkare. En affärsförbindelse kan uppkomma redan genom förhand-

lingar där information utbyts.74 Den 6 § innebär att det inte bara är den som yppar företagshemlig-

heter som måste vara näringsidkare utan även mottagaren måste vara näringsidkare eller någon 

som är anställd hos en näringsidkare.75 Genom att lagstiftaren valt uttrycket affärsförbindelser har 

en annan typ av relation valt bort. En privatperson, till exempel en person på studiebesök, som får 

reda på en företagshemlighet kommer inte att inkluderas av uttrycket affärsförbindelse. Det gäller 

helt enkelt bara kommersiella förhållanden. Enligt 6 § FHL ska den som uppsåtligen eller av oakt-

samhet utnyttjar eller röjer en företagshemlighet hos en näringsidkare som han i förtroende har fått 

del av i samband med en affärsförbindelse med denna ersätta den skada som uppkommer genom 

hans eller hennes förfarande. I det fallet skadeståndsansvar grundar sig på ett kontraktsförhållande 

finns det, enligt allmänna regler, ett oinskränkt principalansvar. Det innebär att arbetsgivaren är 

skadeståndsansvarig för det som en arbetstagare gör med företagshemligheter som kommit in verk-

samheten när det finns en avtalsförbindelse.76 Vidare gäller enligt 2 § att lagen endast gäller obe-

höriga angrepp på en företagshemlighet. Vad som tidigare har sagts innebär att det måste ha stått 

klart för förbundet att JAHAB ville hålla informationen hemlig. Förbundet anses därmed ha fått 

del av informationen i förtroende.  

 

2.6.3 Arbetstagarens skadeståndsskyldighet 

I 7 § FHL anges att den arbetstagare som uppsåtligen eller av oaktsamhet avslöjar en företagshem-

lighet ska ersätta arbetsgivaren för den skada som uppkommit. FHL är möjlig att tillämpa i både 

privat och offentlig tjänst, men informationen i offentlig näringsverksamhet som skyddas är be-

                                                 
71 Prop. 1987/88:155, s. 41. 
72 Fahlbeck (2013), Lagen om skydd för företagshemligheter, s. 423. 
73 Fahlbeck (2013), Lagen om skydd för företagshemligheter, s. 425. 
74 Wainikka (2010), Företagshemligheter: en introduktion, s. 36. 
75 Fahlbeck (2013), Lagen om skydd för företagshemligheter, s. 428. 
76 Wainikka (2010), Företagshemligheter: en introduktion, s. 73 ff.  
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tydligt mer begränsad än i privat. Yttrandefriheten gör dessutom att förhållandena för offentligan-

ställda skiljer sig från det privatanställda på ett avgörande sätt.77 Samordningen mellan den offent-

ligrättsliga lagstiftningen som reglerar offentliganställdas tystnadsplikt och FHL är väldigt begrän-

sad.78 Det finns däremot en väldigt stark koppling till arbetsrätten. Arbetsrätten är en blandning av 

offentlig rätt och privaträtt. På olika sätt är lagens skyddsobjekt, företagshemligheter, kända av de 

anställda och i många fall också producerad av dem. Eller närmare beskrivet; de anställda är hem-

ligheten, eftersom de anställdes för sina kunskaper och vetanden. I arbetsrättsligt hänseende byg-

ger FHL i huvudsak på den arbetsrättsliga reglering som finns oberoende av FHL. Det gäller då 

speciellt den ej lagfästa regleringen om arbetstagarens lojalitetsplikt och tystnadsplikten som följer 

med den. Missbruket av information enligt 7 § skiljer sig från det som står i 3 och 4 §§ eftersom 

tillgången till företagshemligheten är lovlig. Bevisbördan för att rekvisiten är uppfyllda vilar på 

den som begär skadestånd.79 Huvudregeln inom arbetsrätten och i FHL är att en arbetstagare är fri 

från sin lojalitetsplikt efter anställningen och kan då fritt utnyttja sin erfarenhet, yrkesskicklighet 

och kunnighet som personen förvärvat i sin anställning.80 

 

Skadestånd enligt 7 § exemplifieras i en relativt ny dom från AD. Två arbetstagare har startade ett 

nytt, med arbetsgivaren konkurrerande, företag och sa därefter upp sig. I det nya företaget använde 

de sig av den tidigare arbetsgivarens databaser när det gällde vissa kontaktuppgifter. AD konsta-

terar i rättsfallet att det rör sig om röjande av en företagshemlighet och att detta skett uppsåtligt. 

Med anledning av att angreppet var väl förberett och planerat samt med hänsyn till sekretessför-

bindelser som de anställda hade undertecknat (och som gällde även efter det att anställningarna 

hade upphört) ansåg AD att det fanns synnerliga skäl att ålägga dem med skadestånd enligt 7 § 

FHL. AD resonerar även kring skadeståndsbeloppets storlek i rättsfallet. Det framgår av proposit-

ionen81 att utgångspunkten vid bestämmande av skadestånd är att den skada som har uppkommit 

genom angreppet på en företagshemlighet ska ersättas och att det enligt allmänna bevisregler an-

kommer på den skadelidande att visa skadans storlek. AD menar dock att tidigare erfarenheter 

gjort gällande att det föreligger stora svårigheter att visa den verkliga storleken av en uppkommen 

skada. I rättsfallet konstaterar AD att en riktpunkt bör vara att skadeståndet inte får bli så lågt att 

det blir ekonomiskt lönsammare att obehörigen utnyttja någon annans företagshemlighet än att på 

ett legitimt sätt förvärva hemligheten. Skadeståndet bör även kunna påverkas av andra faktorer, 

såsom skadevållarens vinst.82 

 

2.6.4 Sanktioner utöver FHL för arbetstagare 

Förutom påföljd enligt FHL kan arbetstagaren drabbas av arbetsrättsliga sanktioner som uppsäg-

ning/avsked och disciplinpåföljder. De kan även tänkas att straffansvar enligt BrB kan föreligga. 

Här kan nämnas olovligt brukande enligt 10 kap 7 § eller trolöshet mot huvudman enligt 10 kap 5 

§. I vanliga fall är dock skadestånd ensamt, eller i kombination med andra arbetsrättsliga påföljder, 

ett tillräckligt straff. I propositionen framkommer att hotet om ett starkare straff kan fylla en funkt-

ion, detta för att vissa styrande tjänstemän i ett företag har en särskild förtroendeställning och har 

tillgång till mer information än andra. Därmed har de större möjlighet för egen vinning utnyttja 

                                                 
77 Fahlbeck (2013), Lagen om skydd för företagshemligheter, s. 443. 
78 Det är endast 19:1 OSL som ger uttryck för detta. 
79 Fahlbeck (2013), Lagen om skydd för företagshemligheter, s. 445 ff. 
80 SOU 2008:63, s. 192. 
81 Prop. 1987/88:155, s. 49. 
82 AD 2017 nr 12. Se även AD 2018 nr 17. 
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och missbruka situationen. Här kan brottet trolöshet mot huvudman bli aktuellt.83  I kommentarer 

till lagen anses att alla straffrättsliga regler i BrB är användbara vid anställdas missbruk av före-

tagshemligheter.84 I det tidigare nämnda rättsfallet Anderas-målet valde HD att, utan synbar an-

ledning, avsluta domskälen med att Andreas inte heller kunde dömas för olovligt brukande enligt 

10 kap 7 § BrB. Denna kommentar tyder på att domstolarna i högsta grad beaktar tillämpningen 

av BrB som aktuell när det kommer till avslöjande av företagshemligheter.  

 

2.6.5 Utnyttjande eller röjande av företagshemlighet som tidigare angripits 

Den 8 § FHL anger att den som uppsåtligen eller av oaktsamhet utnyttjar eller röjer en företags-

hemlighet som, enligt vad han eller hon inser eller bör inse, har angripits enligt denna lag ska 

ersätta den skada som uppkommer genom hans eller hennes förfarande. Den 8 §, i sin nuvarande 

form, ändrades i samband med införandet av SFS 2009:444. Ändringarna bestod bland annat i 

hänvisning till offentlighets- och sekretesslag (2009:400) (OSL) istället för sekretesslagen och en 

könsneutral formulering vad gäller språket. Syftet med paragrafen framgår av förarbetet. Den 8 § 

finns för ”att upprätthålla en stund och affärsetisk konkurrens”. Det ansågs att regler om skade-

stånd skulle finnas i lagen för att stävja utnyttjande eller röjande.85 Det här är ett uttryck för det 

allmänna intresset som motiverar den tvingande legala tystnadsplikten. Ansvaret påminner om det 

ansvar som föreligger vid häleri. Den 8 § skiljer sig på två sätt från övrig civilrättsligt ansvar enligt 

FHL. Paragrafen innehåller regler om lagfäst tystnadsplikt och riktas till var och en. Tydligt blir 

även att FHL bygger på regler om sekretess i annan lag eller avtal gällande tystnadsplikten. Tyst-

nadsplikten i 8 § är dock tvingande och regler om tystnadsplikt i 7 § är dispositiv.86 Det andra som 

skiljer 8 § från övriga civilrättsliga regler är att den riktar sig till alla som kommer i kontakt med 

företagshemligheter som angripits enligt FHL. Det krävs inte något bakomliggande avtalsförhål-

lande eller någon föregående kontakt.87  Detta till skillnad mot 6–7 §§ som endast gäller personer 

som står i en särskild relation till företagshemligheten. Ansvaret enligt 8 § är således störst för 

konkurrenter. Det saknar betydelse om konkurrenten är en fysisk eller juridisk person.88  Även här 

vilar bevisbördan för den som kräver ersättning.89 

 

För att ansvar enligt 8 § ska infalla måste ett stort antal rekvisit vara uppfyllda. Eftersom bevis-

bördan vilar på den som yrkar skadestånd, kan det verka övermäktigt att bära bevisbördan, men 

praxis visar att kärande ofta lyckas vinna. I samtliga redovisade fall har käranden vunnit.90 Praxis 

ger intrycket av att domstolarna bedrivit en aktiv processledning och underlättat för käranden. Ett 

exempel på detta är det tidigare nämnda Vi i Villa-målet.91 Där för RH ett resonemang som är till 

solklar fördel för käranden och domstolen kommer i målet fram till att samtliga berörda hade, i 

vart fall, handlat av oaktsamhet och angreppen hade varit klart obehöriga. Svaranden var därmed 

enligt 6 och 8 §§ FHL skyldiga att ersätta den skada som uppkommit genom hans förfarande.  För 

att skadeståndsansvar ska föreligga enligt 8 § krävs det att handlingen sker i ond tro. I ett mål från 

                                                 
83 Prop. 1987/88:155, s. 18. 
84 Fahlbeck (2013), Lagen om skydd för företagshemligheter, s. 474 
85 Prop. 1987/88:155, s. 25.  
86 Fahlbeck (2013), Lagen om skydd för företagshemligheter, s. 476. 
87 AD 2003 nr 21. 
88 Prop. 1987/88:155, s. 51 
89 Fahlbeck (2013), Lagen om skydd för företagshemligheter, s. 477. 
90 Fahlbeck (2013), Lagen om skydd för företagshemligheter, s. 489. 
91 RH 2002:61. 
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AD ansågs det inte visat att den nya arbetsgivaren hade varit i ond tro och därför ansågs inte heller 

skadeståndsansvar föreligga.92 

 

2.6.6 Skadeståndsberäkning 

Den 9 § innehåller en gemensam regel om beräkning av skadestånd för alla tillfällen där skadestånd 

enligt FHL kan bli aktuellt. Bestämmelsen är dispositiv vilket betyder att om skadeståndet regleras 

av avtal ska detta tillämpas. Kollektivavtal kan innehålla regler om arbetstagarens tystnadsplikt. 

Brott mot sådana regler faller under MBL. FHL:s regler om skadestånd enligt 9 § ska därför till-

lämpas endast om tystnadsplikten inte är kollektivavtalsreglerad, utan följer av enskilda anställ-

ningsavtal. Någon betydelse i praktiken har inte tillämpningen av MBL eller SkL för fastställande 

skadeståndsbelopp. Paragrafen har medvetet skrivits för att den ska ge full och generös ersättning 

till en angripen näringsidkare.93 Det är den skadelidande som har bevisbördan även här och or-

sakssambandet mellan angrepp och skada måste vara adekvat, vilket även fastställs av AD i ett 

mål från 2011. Där kunde inte arbetsgivaren påvisa att en ekonomisk skada hade uppkommit och 

därmed kunde inte något skadestånd enligt 9 § dömas ut.94  

 

2.7 Vitesförbud och andra åtgärder mot angrepp 
I förarbetena till nuvarande lag framkommer att FHL värnar om en sund och affärsetiskt godtagbar 

konkurrens.95 För att ett angrepp på en företagsamhet inte ska kunna utnyttjas, finns en möjlighet 

att förelägga ett vitessanktionerat förbud. Vitesförbudet finns för att kunna erbjuda ett fullgott 

skydd för företagshemligheter som röjts. Även om angriparen döms till skadestånd eller straff in-

nebär det i sig inte ett förbud mot utnyttjande eller röjande av själva hemligheten. Den 11 § i FHL 

erbjuder dock detta skydd. Vitet enligt FHL är offentligrättsligt vilket innebär att vitesbeloppet 

tillfaller staten. Utdömt vite enligt paragrafen innebär inte kompensation till en angripen näringsid-

kare, men däremot infaller en indirekt kompensation då den ekonomiska förlust som ett utnyttjande 

eller röjande av företagshemligheter skulle medföra förhindras. Den enskilda näringsidkaren har 

naturligtvis ett stort intresse av att skadan av angreppet kan minimeras.96 Det finns också ett all-

mänt intresse och det är just det allmänna intresset gällande sund och affärskritisk konkurrens som 

poängteras i förarbetet. Vitesförbud bidrar också till att säkerställa att otillåtna angrepp inte lönar 

sig.97 Vitesförbudet i 11 § innebär en skyldighet för den som vitet riktar sig mot att inte utnyttja 

eller röja företagshemligheten. Vitesförbudet är, som tidigare nämnts, ett komplement till skade-

stånd och straff och inte ett alternativ till det.98 Domstolen är aldrig ovillkorligt förpliktad att bifalla 

ett yrkande om vitesföreläggande och detta har diskuterats i ett avgörande från HD. Domstolen 

konstaterar i sagda mål att det ankommer på domstolen att självständigt ta ställning till vitesbelop-

pet samt att ”någon möjlighet för parterna att förlikas när det gäller omfattningen och sanktioner-

ingen av ett vitesförbud enligt lagen” inte föreligger.99  

 

                                                 
92 AD 2003 nr 61. 
93 Fahlbeck (2013), Lagen om skydd för företagshemligheter, s. 490 ff. 
94 AD 2011 nr 11. 
95 Prop. 1987/88:155, s. 25. 
96 Fahlbeck (2013), Lagen om skydd för företagshemligheter, s. 511. 
97 Prop. 1987/88:155, s. 28. 
98 Fahlbeck (2013), Lagen om skydd för företagshemligheter, s. 512. 
99 NJA 2000 s. 435. 
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Både juridiska och fysiska personer kan dömas till ett vitesförbud. Ett vanligt exempel är en ar-

betstagare som lämnar sin anställning och startar ett nybildat bolag. Till det nya bolaget har ar-

betstagaren tagit med sig information från den tidigare arbetsgivaren. Talan kan då riktas mot både 

den förra arbetstagaren och det nybildade bolaget.100 Vid försök eller förberedelser för konkurrens 

tillåter inte 11 § FHL att domstolen meddelar vitesförbud eftersom det inte räknas som obehöriga 

angrepp.101 FHL:s regler om vite är inte uttömmande och som komplement finns lag (1985:206) 

om viten som innehåller regler av en mer generell karaktär. Dessa regler tillämpas tillsammans 

med FHL. Rättegångsbalkens (1942:740) (RB) regler om vitesförbud är också användbara i sam-

manhanget. FHL:s regler om vite kräver att en företagshemlighet är obehörigt angripen. RB ställer 

dock inga krav för angrepp och därför kan domstolen förelägga vitesförbud enligt RB 15 kap 3 § 

i rent förebyggande syfte. Det här kan få stor betydelse i samband med företagshemligheter.102 

 

Talan om förbud väcks av allmän domstol eller av AD och vitesbeloppet fastställs självständigt av 

domstolen. I ett rättsfall från HD konstaterade domstolen att det inte finns möjlighet för parterna 

att förlikas när det gäller omfattningen och sanktionering en av ett vitesförbud enligt lagen.103 

Förutsättningarna för att ett förbud enligt 11 § ska kunna utfärdas är att rekvisiten är uppfyllda. 

Informationen ska utgöra företagshemlighet och det ska ha förekommit ett obehörigt angrepp. En 

tredje förutsättning är dessutom angreppet på företagsenheten strider mot FHL. Det finns inga 

regler i FHL om tidsangivelse för vite och det innebär att domstolen har fria händer när det kommer 

till frågan om hur länge vitesförbudet ska gälla. I praxis läggs vite regelmässigt utan tidsbegräns-

ning, det vill säga tillsvidare.104   

 

Ett vitesförbud enligt 11 § gäller förbud att utnyttja eller röja företagsamhet. Överträdelse av vi-

tesförbud kan därför aldrig utgöra en straffbar gärning, eftersom utnyttjande och/eller röjande av 

företagsamhet inte är straffbart enligt FHL. När röjande är straffbart enligt andra regler än de i 

FHL, har dock bestämmelsen en självständig praktisk konsekvens.105 Om en person med lagfäst 

tystnadsplikt (i huvudsak offentliga funktionärer) meddelas vitesförbud enligt 11 §, kan straffan-

svar för brott mot tystnadsplikt inte utdömas enligt 20 kap 3 § BrB om hemligheten röjs.106  

 

2.7.1 Hävande av vitesförbud 

Ett vitesförbud kan hävas på talan av den som ålagts förbudet om ändamålet med förbudet har 

förlorat sin betydelse, enligt 12 § FHL. Ett exempel på detta anges i förarbetet till lagen. Om en 

företagshemlighet blivit känd och därmed fritt kan utnyttjas av alla, har informationen förlorat sin 

karaktär av hemlighet.107 Domstolar kan inte själva häva ett vitesförbud utan detta måste ske på 

talan av den förpliktade.108 

 

                                                 
100 Fahlbeck (2013), Lagen om skydd för företagshemligheter, s. 512 f. 
101 AD 2015 nr 39. 
102 Fahlbeck (2013), Lagen om skydd för företagshemligheter, s. 512 f. 
103 NJA 2000 s. 435.  
104 Fahlbeck (2013), Lagen om skydd för företagshemligheter, s. 515 ff. 
105 Fahlbeck (2013), Lagen om skydd för företagshemligheter, s. 523. 
106 Prop. 1987/88:155, s. 51. 
107 Prop. 1987/88:155, s. 28. 
108 Fahlbeck (2013), Lagen om skydd för företagshemligheter, s. 523. 
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2.7.2 Interimistiskt förbud 

I 13 § FHL ges möjligheten att utverka ett interimistiskt förbud. Av lagtexten utläses att ansökan 

om vitesförbud först måste gjorts enligt 11 §. Om det interimistiska yrkandet lämnas utan bifall, 

kvarstår yrkandet om vitesförbud enligt 11 §.109 Om ansökan enligt 11 § inte gjorts ska ansökan 

om interimistiskt förbud avslås. Den som yrkar om interimistiskt vitesförbud ska visa att sannolika 

skäl för ett olovligt angrepp på en företagshemlighet föreligger.110 Vidare krävs det att det finns 

en risk för att det skäligen kan befaras att angreppen fortsätter och därmed förringar värdet av 

företagshemligheter.111 Resonemang kring när det kan vara aktuellt med ett intermistiskt beslut 

finns att finna i ett rättsfall från HD. Domstolen menade på att ”rekvisitet fara i dröjsmål kan 

betraktas som ett krav på en kvalificerad sabotagerisk, där framför allt graden av tidsnöd är av 

grundläggande betydelse.” Det framgår även av 13 § 1 st FHL att 15 kap 5–8 §§ i RB ska användas 

vid handläggning av fråga om interimistiskt beslut. Det betyder att frågan om interimistiskt förbud 

endast tas upp av yrkande av part. Huvudregeln är dessutom att motparten ska ges tillfälle att yttra 

sig, men ett förbud kan utfärdas även utan ett yttrande.112 Beslutsunderlaget är inte lika fullständigt 

som vid ordinarie prövning av tvistemål, men det här får dock inte påverka bedömningen av om 

det föreligger en företagshemlighet enligt FHL. I normalfallet är det den näringsidkare som utsätts 

för angreppet som har talerätt enligt 13 §.113 

 

2.7.3 Civilrättsliga säkerhetsåtgärder och tvångsmedel 

I 14 § FHL behandlas regler om civilrättsliga säkerhetsåtgärder och tvångsmedel. Reglerna är det 

sista steget i FHL för ett heltäckande skydd av företagshemligheter. Paragrafen är således ett kom-

plement till skadestånd och vitesförbud samt används när inte andra regler om tvångsåtgärder ska 

tillämpas. Sådana andra regler finns i 36 kap BrB beträffande särskild rättsverkan av brott. Mest 

användbar är den 14 § när ett angrepp på företagshemligheter inte är ett brott enligt 3 eller 4 §§ 

FHL. Den 14 § förutsätter ett angrepp på företagshemlighet.114  

                                                 
109 I tidigare nämnda rättsfall NJA 2000 s. 435 behandlas den frågan närmare.   
110 Wainikka (2010), Företagshemligheter: en introduktion, s. 130. 
111 Fahlbeck (2013), Lagen om skydd för företagshemligheter, s. 525. 
112 NJA 2005 s. 29. 
113 Fahlbeck (2013), Lagen om skydd för företagshemligheter, s. 526 f. 
114 Fahlbeck (2013), Lagen om skydd för företagshemligheter, s. 533. 
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3. Kritik mot nuvarande FHL 
Detta kapitel redogör den huvudsakliga kritiken mot nuvarande FHL. Kritiken kommer nedan att 

delas in i fem huvudpunkter. 

 

Trots det långa och mödosamma lagstiftningsarbetet har ändå vissa frågor av betydelse för lagens 

tillämpning blivit bristfälligt belysta. Bland annat på yttrandefrihetens område och särskilt förhål-

landet mellan rätten att enligt FHL påtala olagligheter och missförhållanden samt å andra sidan 

rättspraxis rörande arbetstagarens kritikrätt. Det kan inte uteslutas att denna kritikrätt är mer om-

fattande än den yttrandefrihet som FHL ger. Alla anställda omfattas av lojalitetsplikten. Det är 

obestridligt att en viss tystnadsplikt följer av denna, trots vad som är avtalat. Mellan kritikrätten 

och lojalitetsplikten uppstår en konflikt med nuvarande lagstiftning.115 Kritikrätten innebär att ar-

betstagare kan få kritisera sin arbetsgivare trots att detta i viss mån går emot lojalitetsplikten. Ett 

rättsfall från AD har förtydligat arbetstagares kritikrätt. Domstolen menar att kritikrätt i ganska 

omfattande mening är förenlig med den allmänna yttrandefriheten i Sveriges grundlag. Anställ-

ningsavtalet medför inte ett hinder för en arbetstagare att, hos en myndighet, rapportera om olämp-

ligt förhållanden som finns hos arbetsgivaren. En anmälan kan ibland innebära att arbetstagaren 

åsidosätter lojalitetsplikten. Vid bedömningen om arbetstagaren åsidosatt lojalitetsplikten är det 

viktigt att arbetstagaren har försökt få missförhållandet åtgärdat genom kommunikation med ar-

betsgivaren.  Denna åtgärd ska finnas som grund för anmälningen. Omfattningen av kritikrätten 

får avgöras från fall till fall med hänsyn till omständigheterna.116 

 

En förändring har skett genom främst lagen (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för 

arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden (visselblåsarlagen) och den 1 januari 

2017 trädde lagen i kraft.117 Visselblåsarlagens syfte är att ge visselblåsare ett skydd mot repres-

salier både i situationer då skydd redan finns genom annan reglering, samt i situationer som inte 

täcks av annan reglering. Arbetstagaren ska få sin sak prövad utifrån den lagstiftning som i det 

enskilda fallet ger starkast skydd. Lagen har inte företräde framför avtalade tystnadsplikter eller 

annan reglering, som kan innebära skadeståndsskyldighet för arbetstagaren.118 Visselblåsarlagen 

ger inte arbetstagaren en rätt att slå larm och inte heller någon rätt att, utöver vad som gäller enligt 

andra regler, kritisera arbetsgivaren eller att exempelvis avslöja företagshemligheter. Ericson och 

Ask upplever lagen svårgenomtränglig och till viss del svårförståelig, vilket bland annat kan leda 

till att många kan misstolka lagen som en rätt för en arbetstagare att slå larm.119 

 

Den nuvarande FHL skiljer sig till stor del från våra grannländer och konkurrentländer vilket är 

ett övergripande problem. Sveriges lagstiftning på området skiljer sig i väldigt hög grad jämfört 

exempelvis tysk och fransk lagstiftning. Det är viktigt att vår lagstiftning på området ger motsva-

rande skydd som lagstiftningen i andra länder för att Sverige ska vara attraktivt för utländska in-

vesteringar.120 

 

                                                 
115 Fahlbeck (1992), Företagshemligheter, konkurrensklausuler och yttrandefrihet, s. 97. 
116 AD 1994 nr 79. 
117 Ericson & Ask, Ny Juridik 1:18, s. 28. 
118 Prop. 2015/16:128, s. 19 ff. 
119 Ericson & Ask, Ny Juridik 1:18, s. 30, s. 57. 
120 Wainikka (2005), En översyn av lagen om skydd för företagshemligheter, s. 3. 
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3.1 Kritikens fem huvudpunkter 
Många företag upplever att nuvarande FHL inte fungerar som rättsligt instrument eftersom den 

inte stöder företagen i sitt arbete med att skydda sina företagshemligheter. Det finns alltför många 

allvarliga luckor i lagen och den blir inte det skydd som det var tänkt att den ska vara för den sunda 

konkurrensen.121 Kritiken fokuserar främst på fem punkter: 

 

1. Skadeståndsbeloppen anses varit för låga. Avsikten med FHL är att det inte ska löna sig att 

angripa en näringsidkares företagshemligheter. Skadeståndet ska ge den lidande full ekonomisk 

kompensation för angrepp och gärna med ett plus för det allmänna intresset av att hemligheter inte 

angrips. Trots att FHL har medfört större skadestånd än förra lagen, visar praxis att det generellt 

inte utdöms full kompensation.122 

 

2. Bevissvårigheterna anses vara för stora. Det är svårt att bevisa att angreppet ägt rum på före-

tagshemligheter. Om angriparen är en konkurrent hanterar även angriparen den angripna hemlig-

heten som hemlighet. Hemligheterna nyttjas i tystnad och med försiktighet, utan att berätta varifrån 

informationen kommer. Det föreligger således svårigheter för den angripne att bevisa att angrepp 

har ägt rum. Den angripande rivalen kan ha utvecklat en kunskap som motsvarar hemligheterna på 

egen hand. I debatten kring nuvarande FHL har det funnits önskemål om att införa samma bevis-

föringsmetod som infördes 1999 i Sverige för de immaterialrättsliga lagarna.123 Eftersom företags-

hemligheter inte kan utgöra en ensamrätt till informationsinnehållet, det skulle strida mot inform-

ationsfriheten som princip, kan det givetvis inte jämställas fullt ut med de immaterialrättsliga en-

samrätterna som exempelvis patent och upphovsrätt. Däremot finns många andra likheter som 

borde beaktas i lagstiftningen. Genom TRIPS-avtalet124 är Sverige faktiskt ålagda ett sådant syn-

sätt. Exempelvis gäller det kravet att möjligheten till intrångsundersökningar eller likande ska fin-

nas för bevissäkring.125 

 

3. Det straffrättsliga skyddet mot och de påföljder som finns för arbetstagare som angriper före-

tagshemligheter anses för svagt.126 I det uppmärksammade så kallade Ericsson-målet hade två an-

ställda vid Ericsson lämnat ut hemliga dokument till en före detta anställd vid företaget, som i sin 

tur lämnat dokumenten vidare till en rysk underrättelseofficer. Den före detta anställda hade haft 

uppsåt att gå till främmande makt med informationen som kunde medföra men för rikets säkerhet. 

Dessutom hade denna person haft betydande ekonomiskt utbyte av sin brottsliga verksamhet och 

dömdes därför till fängelse för grovt spioneri. Den ena anställda hade inte haft lovlig tillgång till 

informationen i sitt arbete och dömdes därför för företagsspioneri. Den andra anställda friades 

däremot från straffansvar eftersom informationen legat inom personens område av sin anställning, 

denna hade inte olovligen berett sig tillgång till informationen ifråga.127 Om en arbetstagare inom 

ramen för sina tilldelade uppgifter tar del av företagshemlig information och sedan lämnar ut den 

                                                 
121 Wainikka (2005), En översyn av lagen om skydd för företagshemligheter, s. 2 f. 
122 Fahlbeck (2013), Lagen om skydd för företagshemligheter, s. 26. 
123 Fahlbeck (2013), Lagen om skydd för företagshemligheter, s. 26 f. 
124 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. World Trade Organization (WTO) är en 

internationell organisation med huvuduppgift att underlätta internationell handel. TRIPS-avtalet gäller immaterialrätt 

och är ett delavtal inom WTO-avtalet som organisationens medlemsländer är bundna till. 
125 Wainikka (2005), En översyn av lagen om skydd för företagshemligheter, s. 3. 
126 Fahlbeck (2013), Lagen om skydd för företagshemligheter, s. 27. 
127 Mål nr B 5221-03. 
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så är handlandet straffritt enligt nuvarande lag.128 I den rättspolitiska debatten anses att det finns 

en grav brist i nuvarande rättssystemet som måste täppas till. Reinhold Fahlbeck anser dock att 

utgången av Ericsson-målet bygger på missförstånd men menar samtidigt att det är tydligt att rätts-

systemet är ofullständigt och oklart.129 

 

4. Nuvarande FHL saknar en generalklausul mot otillbörlig konkurrens. Även om 8 § FHL finns 

så menar kritiker att paragrafen inte ger angripna näringsidkare tillräckligt skydd och130 själva 

utformningen av 8 § är ett problem. Om vi föreställer oss att en styrelseledamot i ett aktiebolag 

lämnar ut en företagshemlighet i bolaget till ett annat företag i branschen som sedan utnyttjar hem-

ligheten. Då är inte styrelseledamoten själv skadeståndsansvarig enligt FHL utan enligt aktiebo-

lagslagen (2005:551). Det betyder att bolaget som utnyttjar företagshemligheten inte blir skade-

ståndsansvarigt. Endast om företagshemligheten blivit angripen enligt FHL eller OSL ger 8 § FHL 

skadeståndsansvar.131 

 

5. FHL beaktar inte särskilt kunskapsföretagens situation. Regler som tillkommit för två, nästan 

tre decennier sedan kan inte tillgodose kunskapsföretagens behov av rättslig reglering. Ett exempel 

är reglerna om konkurrensklausuler, med andra ord avtalsbestämmelser som syftar till att begränsa 

konkurrens. Advokatbyråer är ett exempel på ett kunskapsföretag som funnits långt före begreppet 

kunskapsföretag uppkom. Lagstiftningen som ledde fram till nuvarande FHL har till viss del haft 

kunskapsföretagen och deras behov som ledstjärna. Lagen innehåller dock inga specialregler för 

kunskapsföretag.132 

 

  

                                                 
128 Wainikka (2005), En översyn av lagen om skydd för företagshemligheter, s. 2. 
129 Fahlbeck (2013), Lagen om skydd för företagshemligheter, s. 27. 
130 Fahlbeck (2013), Lagen om skydd för företagshemligheter, s. 27. 
131 Wainikka (2005), En översyn av lagen om skydd för företagshemligheter, s. 2 f. 
132 Fahlbeck (2013), Lagen om skydd för företagshemligheter, s. 28. 
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4. EU-direktivet 
I detta kapitel kommer arbetet beröra EU-direktivet som ligger till grund för att en utredning 

gjorts av gällande FHL och som lett till att regeringen nu lagt fram ett förslag till en ny lag. Fokus 

i det aktuella avsnittet ligger på bakgrunden till direktivet samt vad Europeiska unionen vill åstad-

komma med direktivet. 

 

4.1 Bakgrund 
Sedan 1994 är samtliga medlemsstater och unionen bundna av TRIPS-avtalet som ligger inom 

ramen för Världshandelsorganisationen. Bland annat innehåller avtalet bestämmelser om skydd 

mot att företagshemligheter olagligen anskaffas, utnyttjas eller röjs av tredje part. Trots TRIPS-

avtalet finns det flera viktiga skillnader mellan medlemsstaternas lagstiftning. Samtliga medlems-

stater har exempelvis inte antagit nationella definitioner av begreppen företagshemlighet eller 

olagligt anskaffande, utnyttjande eller röjande av företagshemligheter, vilket innebär att kun-

skapen om skyddets omfattning inte är lättillgängligt samt att skyddets omfattning skiljer sig åt 

mellan medlemsstaterna. En annan skillnad mellan medlemsstaterna är när det gäller behandlingen 

av en tredje part som i god tro anskaffat en företagshemlighet men som senare, vid utnyttjandet, 

upptäcker att anskaffandet byggde på ett tidigare olagligt anskaffande av en annan part.133 

 

I november 2013 lade Europakommissionen fram ett förslag till ett EU-direktiv om skydd för fö-

retagshemligheter. Dess syfte var främst att stärka företagens konkurrenskraft och att förbättra 

förutsättningarna för innovation och kunskapsöverföring på den inre marknaden.134 Till grund för 

förslaget ligger bedömningar som utfördes med hjälp av två externa studier och omfattande samråd 

med insatta parter. Den första studien som publicerades 2012 ger en jämförande lagbedömning av 

skydd mot missbruk av företagshemligheter i olika EU-medlemsstater. Den andra studien som 

publicerades 2013 bedömde de ekonomiska grunderna för företagshemligheter samt skydd mot 

felaktigt användande av dessa. Dessutom analyserades det rättsliga skyddet av företagshemligheter 

genom hela EU.135  

 

Advokatfirman Baker & McKenzie konstaterade, i sin studie, att nivån av rättsligt skydd inom 

medlemsstaterna för företagshemligheter varierade väsentligt. Trots försök till lagstiftning på in-

ternationell nivå genom TRIPS-avtalet kvarstår olikheterna mellan länderna. Syftet med avtalet är 

att minska snedvridningar och hinder för internationell handel. Avtalet tillhandahåller standarder 

och principer om tillgänglighet, omfattning och användning av immateriella rättigheter samt ef-

fektiva och lämpliga medel för deras tillämpning. Artikel 39 i TRIPS-avtalet fastställer minimini-

våer av skydd för immateriella rättigheter och artikel 39.2 utgör grunden för skydd av företags-

hemligheter internationellt. TRIPS-avtalet har inte godkänts fullt ut eller har antagits med olika 

specifikationer och implementeringsdetaljer i medlemsstaterna. Därför blir dess syfte att främja 

enhetlighet inte effektivt. Sverige är det enda land som har en särskilt tillsatt lagstiftning om före-

tagshemligheter. Övriga medlemsstater erbjuder skydd för företagshemligheter genom olika delar 

av civil- och straffrättslig lagstiftning.136 

 

                                                 
133 Dir. (EU) 2016/943, s. 2. 
134 SOU 2017:45, s. 53. 
135 COM(2013) 813, s. 4. 
136 MARKT/2011/128/D, s. 3 f. 
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Studien av Baker & McKenzie syftar till att bedöma de möjliga fördelarna med ett lagstiftningsi-

nitiativ på EU-nivå för företagshemligheter. Resultatet visar att en ny harmoniserad lagstiftning 

för företagshemligheter skulle få en betydande inverkan för att främja innovation och ekonomisk 

tillväxt inom EU. Lagstiftningen skulle undanröja befintliga hinder för den inre marknadens smi-

diga funktion för know-how såsom de höga transaktionskostnaderna samt de höga riskerna i sam-

band med en otillräcklig rättsligt ramverk inom unionen. EU skulle på så sätt kvalificera sig som 

ett säkert område för företag att utveckla, utbyta och använda nyskapande kunskaper i. Vidare 

leder det till en konkurrensfördel för EU:s ekonomiska system som helhet i den globala utma-

ningen med aggressivt konkurrerande områden.137 

 

4.2 En harmonisering av lagstiftningen 
Europakommissionens förslag visade på två huvudproblem. Det första problemet är det faktum att 

när det finns risk för missbruk av företagshemligheter med ineffektivt rättsligt skydd påverkas 

innovationsverksamheten, även på en gränsöverskridande skala. Anledningarna är att det då blir 

ett lägre förväntat värde på en innovation som bygger på företagshemligheter, det blir högre kost-

nader för att skydda informationen samt att affärsrisken ökar när företagen delar företagshemlig-

heten. Studierna visar att exempelvis 40 % av EU-företagen skulle avstå från att dela företagshem-

ligheter med andra parter på grund av rädsla för att förlora informationens sekretess genom miss-

bruk eller att informationen släpps utan tillstånd. Denna rädsla hämmar innovation, särskilt forsk-

ning och innovation som kräver samarbete samt delning av värdefull information från flera företag 

eller forskare. Det andra problemet är minskad konkurrenskraft. Eftersom det rättsliga skyddet 

inom EU är så pass olika, garanterar det inte ett jämförbart mått av skydd och rättighetsgrad inom 

den inre marknaden, vilket sätter konkurrensfördelar i risk och underminerar ägare till företags-

hemligheter. Exempelvis den kemiska industrin i Europa, som till stor del förlitar sig på process-

innovation som företagshemligheter, uppskattar att missbruk av en företagshemlighet ofta leder 

till en minskning av omsättningen med upp till 30 %.138 

 

Ökningen av det globala informationssamhället har gjort att företagshemligheter har fått en vikti-

gare roll och det har genererat en efterfrågan på en enhetlig skyddsnivå över nationella gränser. 

Företagshemligheter, exempelvis resultatet av forskning och utvecklingsinvesteringar, kreativitet 

och företagsinitiativ, har blivit viktiga faktorer för att utveckla och behålla konkurrensfördelar. 

Oavsett bransch eller storlek använder företag sig ofta av sekretessbelagd information och därför 

är företagshemligheter potentiellt relevant för nästan alla företag.139 För att inte skada drivkraften 

att bedriva innovationsrelaterad gränsöverskridande verksamhet inom den inre marknaden krävs 

effektiva och jämförbara rättsliga medel för att skydda företagshemligheter i hela unionen. Före-

tagshemligheter kan på så sätt förverkliga sin potential att driva på ekonomisk tillväxt och syssel-

sättning.140 

 

Många gånger kan inte marknadsvärdet för informationen i fråga fastställas när det gäller förlorad 

vinst eller intrångsgörarens obehöriga vinst. Endast ett fåtal medlemsstater medger tillämpning av 

abstrakta regler om beräkning av skadestånd på grundval av en skälig royalty eller avgift. Skillna-

derna i lagstiftningen mellan de olika medlemsstaternas skydd av företagshemligheter innebär att 

                                                 
137 MARKT/2011/128/D, s. 15. 
138 COM(2013) 813, s. 5. 
139 MARKT/2011/128/D, s. 1. 
140 Dir. (EU) 2016/943, s. 2. 
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dessa hemligheter inte har en likvärdig skyddsnivå i hela unionen, vilket leder till en uppsplittring 

av den inre marknaden på detta område samt försvagar den avskräckande effekt som de relevanta 

bestämmelserna ska ha. I medlemsstater där skyddsnivån är jämförelsevis låg blir risken för före-

tagen högre då företagshemligheter lättare kan stjälas eller kan på annat sätt olagligen anskaffas 

där.141 En sund rättslig miljö för att skydda företagshemligheter skulle bidra till att främja innovat-

ion för företag inom EU. Skydd för företagshemligheter verkar vara viktigt för alla affärssektorer 

och praktiskt taget alla företag i medlemsstaterna, oavsett storlek. FHL både kompletterar och 

tillför till skyddet som erbjuds av patent, upphovsrätt och andra liknande skydd.142 

 

Den 8 juni 2016 antog EU direktivet om skydd mot att icke röjd know-how och företagsinformat-

ion (företagshemligheter) olagligen anskaffas, utnyttjas och röjs. EU-direktivets syfte är att skapa 

en harmonisering av medlemsstaternas civilrättsliga skydd för företagshemligheter.143 Medlems-

staternas har möjlighet att föreskriva ett mer långtgående skydd mot olagligt anskaffande, utnytt-

jande eller röjande av företagshemligheter så länge de skyddsåtgärder som EU-direktivet uttryck-

ligen föreskriver beaktas. Direktivet ska ha genomförts av medlemsstaterna senast den 9 juni 

2018.144 

 

  

                                                 
141 Dir. (EU) 2016/943, s. 3. 
142 MARKT/2011/128/D, s. 3. 
143 SOU 2017:45, s. 19. 
144 Dir. (EU) 2016/943, s. 8, s. 18. 
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5. En ny lag om skydd för företagshemligheter 
Kapitlet nedan kommer att behandla regeringens förslag till en ny FHL. Nyheterna kommer att 

belysas med bakgrund av gällande rätt och EU-direktivets krav på förändringar. 

 

5.1 Bakgrund 
Ett starkt skydd för företagshemligheter är en viktig del i företagens konkurrenskraft och förutsätt-

ningarna för innovation. För att ha en konkurrensfördel är företagen beroende av sin ensamrätt till 

produkter och produktionsmetoder. Dessutom är de beroende av att det samlade kunnandet inom 

företaget, såsom affärsförbindelser, marknadsföring, produktion med mera, är skyddat från att ut-

nyttjas av andra på ett otillbörligt sätt. Kunnandet inom företaget omfattas i allmänhet inte av den 

immaterialrättsliga lagstiftningen. Sverige är den näst mest innovativa nationen i världen enligt 

den senaste mätningen från FN-organisationen World Intellectual Property Organization (WIPO). 

För att Sverige även i fortsättningen ska vara en kunskapsnation i framkant krävs det att företagens 

konkurrenskraft säkerställs samt att förutsättningarna för innovation och kunskapsöverföring för-

bättras.145 

 

Villkoren för konkurrens och produktutveckling ser annorlunda ut idag än vid tillkomsten av den 

nuvarande lagen. En god tillväxt och en hög sysselsättning sker idag i kunskapsintensiva företag. 

För att Sverige ska fortsätta stå starkt på en global marknad som präglas av allt hårdare konkurrens 

krävs tillgång till kapital i ett tidigt skede, att digitaliseringens möjligheter utnyttjas fullt ut samt 

att svenska företags arbete med immateriella tillgångar och know-how säkerställs. Den tekniska 

utvecklingen innebär att information kan lagras och överföras på helt andra sätt än tidigare. Digi-

taliseringen medför större risker för angrepp på företagshemligheter och därför är säkerheten ännu 

viktigare för företag att värna om för att ha en konkurrensfördel internationellt. Den nuvarande 

lagstiftningen har varit ett viktigt bidrag i arbetet att stärka de svenska företagens konkurrenskraft, 

men det har sedan en tid tillbaka funnits anledningar att se över lagstiftningen.146 Redan 2004 

konstaterade säkerhetspolisen att flera länder bedriver aktivt spionage, som på senare år inriktat 

sig i hög grad mot kunskapsintensiv och högteknologisk industri och forskningsinstitutioner.147  

 

5.1.1 Behovet av en lagförändring 

Med anledning av framförallt det tidigare nämnda Ericsson-målet ansåg riksdagen våren 2005 att 

regeringen borde göra en översyn av lagen. En utredare utsågs 2007 som fick i uppdrag att bland 

annat se över straffansvarets omfattning.148 Utredningen visade att det fanns behov av att utvidga 

straffansvaret enligt FHL till att även omfatta vissa obehöriga röjanden och utnyttjanden av före-

tagshemligheter som görs av personer med lovlig tillgång till hemligheten, exempelvis anställda, 

revisorer och konsulter. För att kunna utföra sina arbetsuppgifter måste de som arbetar i näringsid-

karens verksamhet ofta ha tillgång till företagshemligheter och detta kan försätta näringsidkaren i 

en sårbar situation.149 Utredningen och den lagrådsremiss som följde 2013 ledde dock inte till 

någon lagstiftning.150 

                                                 
145 Prop. 2017/18:200, s. 19. 
146 Prop. 2017/18:200, s. 20. 
147 Arbrandt & Skoog Eriksson, Ny Juridik 2:09, s. 24. 
148 Dir. 2016:38, s. 6. 
149 SOU 2008:63, s. 18, s. 160. 
150 Dir. 2016:38, s. 6 f. 
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I maj 2016 tillsatte regeringen en särskild utredare för att överväga vilka lagändringar som behöv-

des för att anpassa svensk rätt till det aktuella EU-direktivet. Utan samband med de föreslagna EU-

reglerna fick utredarna även i uppdrag att överväga hur ett utvidgat straffansvar borde utformas 

till att omfatta den som obehörigen utnyttjar eller röjer en företagshemlighet som han eller hon har 

fått tillgång till inom ramen för sina arbetsuppgifter.151 För straffansvar enligt nuvarande lag krävs 

att anskaffandet av informationen ska ha skett olovligen152, som tidigare nämnts. De anställda som 

lovligt har fått kännedom om företagshemligheter i tjänsten och därefter utnyttjar eller röjer dessa 

för ett obehörigt syfte kan därför inte straffas enligt nuvarande FHL.153 

 

Även om ett starkt skydd för företagshemligheter är viktigt måste det finnas en rimlig balans mel-

lan företagens behov av att kunna skydda kommersiella hemligheter och intresset av att lagen inte 

ska hindra människor från att fritt utnyttja sina erfarenheter och sitt kunnande. Orsaken är att det 

ligger i det samhällsekonomiska intresset att låta kunskap flöda fritt.154 Lagstiftningen ska inte 

påverka arbetstagarens möjligheter att byta arbetsgivare eller möjligheter att ingå kollektivavtal 

för arbetsmarknadens parter. Arbetstagare ska ha möjlighet att fritt utnyttja sin erfarenhet samt 

utveckla sitt kunnande. Dessutom ska en arbetstagare ha möjlighet att avslöja brottslig verksamhet 

och andra missförhållanden hos arbetsgivaren utan risk för straff.155 Yttrandefriheten och den fria 

opinionsbildningen väger i vissa situationer tyngre än skyddet för företagshemligheter.156 Om en 

företagshemlighet har anskaffats, utnyttjats eller röjts för att skydda allmänintresset genom att av-

slöja fall av försummelser, oegentligheter eller olaglig verksamhet ska inte direktivets åtgärder och 

sanktioner vara aktuella. Den som avslöjar en företagshemlighet i samband med att han eller hon 

utövat rätten till yttrande- och informationsfrihet, eller för att informera en arbetstagarföreträdare, 

eller på annat sätt för att skydda ett legitimt intresse ska heller inte bli straffad.157 

 

Centrala delar av den nuvarande FHL kan i stort sett bestå, men direktivet ger ändå anledning till 

ett flertal kompletteringar och ändringar. Omfattningen av dessa ändringar innebär att endast ett 

fåtal bestämmelser i lagen skulle förbli oförändrade. Därför är det lämpligt att ersätta den nuva-

rande lagen med en ny lag som blir något mer överskådlig och lättillgänglig. De civilrättsliga åt-

gärder och rättsmedel som står till buds för innehavaren av hemligheten som blivit anskaffad, ut-

nyttjad eller röjd ska vara rättvisa, effektiva och avskräckande.158 

 

För den nya FHL föreslår regeringen sammanfattningsvis nyheter som att fler angrepp på företags-

hemligheter ska vara otillåtna och kunna förbjudas. Skadestånd ska betalas i fler fall av den som 

angriper en företagshemlighet. I rättegång förstärks företagshemlighetens sekretesskydd samt att 

straffskalan för företagsspioneri skärps. Dessutom ska det tydligt framgå att skyddet för företags-

hemligheter inte hindrar någon att slå larm om missförhållanden utan risk för straff eller skade-

stånd. Skyddet ska inte heller göra att arbetstagare känner sig hindrade att byta arbete och därför 

                                                 
151 SOU 2017:45, s. 53. 
152 Se tidigare avsnitt 2.5 om straff. 
153 Arbrandt & Skoog Eriksson, Ny Juridik 2:09, s. 38. Se tidigare nämnda mål nr B 5221-03 och NJA 2001 s. 362. 
154 Dir. 2016:38, s. 4. 
155 Prop. 2017/18:200, s. 19 ff. 
156 Dir. 2016:38, s. 2. 
157 Prop. 2017/18:200, s. 21. 
158 Prop. 2017/18:200, s. 21, s. 24. 
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ska det klargöras i lagen att personliga kunskaper och färdigheter kan användas hos en ny arbets-

givare. Företag har högre krav på sig att meddela arbetstagarna om vad företagen håller hemligt. 

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.159 

 

5.2 Begreppet företagshemligheter 

2 § Med företagshemlighet avses i denna lag information 

   1. om affärs- eller driftförhållanden i en näringsidkares rörelse eller i en 

forskningsinstitutions verksamhet, 

   2. som varken som helhet eller i den form dess beståndsdelar ordnats och 

satts samman är allmänt känd hos eller lättillgänglig för den som normalt har 

tillgång till information av det aktuella slaget, 

   3. som innehavaren har vidtagit rimliga åtgärder för att hemlighålla, och 

   4. vars röjande är ägnat att medföra skada i konkurrenshänseende för inne-

havaren. 

   Erfarenheter och färdigheter som en arbetstagare har fått vid normal yrkes-

utövning är inte en företagshemlighet. Inte heller är information om något som 

utgör ett brott eller annat allvarligt missförhållande en företagshemlighet.160 

 

Direktivets definition är i vissa avseenden annorlunda än i den nuvarande FHL. Information ska 

bland annat ha ett kommersiellt värde på grund av att den är hemlig och därigenom utgöra en 

företagshemlighet.161 Det finns fördelar med att använda samma terminologi i svensk lagstiftning 

som i direktivet. På så sätt skulle det inte råda någon tvekan om att den svenska lagen skyddar 

samma uppgifter som lagen i ett land där direktivet genomförts ordagrant. Dessutom skulle det då 

inte finnas några tvivel om att direktivet genomförts på ett korrekt sätt. Definitionen i direktivet är 

hämtad från TRIPS-avtalet. I samband med Sveriges förpliktelser enligt avtalet uttalade regeringen 

att den nuvarande FHL, tillsammans med vissa tillämpliga bestämmelser i RB, var tillräcklig för 

att uppfylla åtagandet.162 Det svenska skyddet för företagshemligheter har därmed ansetts vara i 

nivå med det skydd som krävs enligt TRIPS-avtalet. På så sätt får definitionen av företagshemlig-

het i den nuvarande lagen sägas ansluta väl till definitionen både i TRIPS-avtalet och i direktivet. 

En definition av information anses vara överflödig och ska inte tas in i den nya lagen. Uttrycket 

information ska, precis som nu, ges en vidsträckt innebörd och närmast likna hur uttrycket används 

i allmänt bruk. Vilket medium som använts för lagring av information ska, som hittills, sakna 

betydelse.163 

 

5.2.1 Avser affärs- eller driftförhållanden 

Som regel förutsätts att innehavaren av en företagshemlighet driver någon form av yrkesmässig 

ekonomisk verksamhet. Därför ska det även i den nya lagen framgå att skyddet ska avse inform-

ation hos näringsidkare. Kravet att informationen ska avse affärs- eller driftförhållanden ska be-

hållas, enligt regeringens mening, därför att begreppet har en väletablerad betydelse i svensk rätt 

samt förekommer även i andra författningar. Ifall denna hänvisning tas bort skulle det ge sken av 

                                                 
159 Prop. 2017/18:200, s. 1. 
160 Prop. 2017/18:200, s. 6. 
161 Dir. (EU) 2016/943, artikel 2.1 b. 
162 Prop. 1998/99:11, s. 51. 
163 Prop. 2017/18:200, s. 26 f. 
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att information om vilka förhållanden som helst kan utgöra företagshemligheter, vilket inte är fal-

let. Definitionen anger på ett tydligt och förutsebart sätt i vilka verksamheter företagshemligheter 

kan förekomma. Eftersom definitionen även har betydelse som avgränsning för det straffbara om-

rådet enligt lagen är detta särskilt viktigt. En forskningsinstitution som bedriver forskningsverk-

samhet i syfte att utveckla kommersiella produkter, eller forskning som någon gång kommer få ett 

potentiellt kommersiellt värde, ska även omfattas av den kommande lagen.164 Det kan vara allt 

från statliga universitet och högskolor till små som stora privata forskningsinrättningar. Offentlig 

information hos exempelvis myndigheter kan inte skyddas som en företagshemlighet.165 

 

5.2.2 Informationens tillgänglighet 

Enligt direktivet är hemlig information, i sin helhet eller i den form dess beståndsdelar ordnats och 

satts samman, inte allmänt känd hos eller lättillgänglig för personer i de kretsar som normalt sett 

handskas med typen av information ifråga.166 Kravet stämmer i huvudsak överens med den nuva-

rande lagen men det finns pedagogiska fördelar med att införa direktivets mer utförliga reglering 

i den nya lagen. En av fördelarna är att det tydligt framgår av lagen att uppgifter var för sig kan 

vara allmänt kända medan en sammanställning av uppgifterna mycket väl kan hemlighållas. När 

det exempelvis är frågan om kundlistor, recept på livsmedel eller materialblandningar kan så vara 

fallet. Att sammanställningar av information kan utgöra företagshemligheter, även om uppgifterna 

finns tillgängliga på annat sätt, är enbart en kodifiering av vad som redan anses gälla.167 I detta 

hänseende är det främst kundinformation som varit aktuellt i praxis. Även annan affärsmässig eller 

teknisk information, som exempelvis sammanställningar av ett bolags årsredovisningar, kvartals-

rapporter eller uppgifter i offentliga patentansökningar, kan räknas som sammanställningar av in-

formation. Det är informationen på det sätt den har sammanställts som ska ha hållits hemlig.168 

 

Liksom vad som gäller i nuvarande lagen måste kretsen av personer som har kännedom om in-

formationen vara begränsad och definierbar. Dessutom måste den vara sluten på så sätt att perso-

nerna inte reservationslöst är behöriga att utnyttja eller föra den vidare. Det läggs ett ansvar på 

innehavaren att vidta tillräckliga åtgärder för att bevara informationens hemliga karaktär. Åtgär-

derna kan exempelvis bestå i att utfärda instruktioner om hur hemlig information ska hanteras på 

arbetsplatsen eller utse personer som ges särskild behörighet för att få åtkomst till viss information. 

Det är inte tillräckligt att innehavaren själv avstår från att sprida informationen. Inte heller är det 

tillräckligt att exempelvis anställda borde förstått att informationen var hemlig utifrån dess karak-

tär.169 

 

5.2.3 Skada i konkurrenshänseende 

Eftersom direktivet förutsätter att informationen har ett faktiskt eller potentiellt kommersiellt värde 

bör det tolkas som att det är just ett företags möjlighet att skörda frukten av sitt eget arbete och 

investeringar som ska skyddas. Skyddet ska ges på ett sätt som inte är konkurrensbegränsande. 

Direktivets uppräkning av vad som kan ge information ett kommersiellt värde är i samtliga fall 

sådana förhållanden som medför skada i konkurrenshänseende. Den nuvarande FHL ställer kravet 

                                                 
164 Prop. 2017/18:200, s. 27 ff. 
165 Prop. 2017/18:200, s. 138. 
166 Dir. (EU) 2016/943, artikel 2.1 a. 
167 Prop. 2017/18:200, s. 30 f. 
168 Fahlbeck (2013), Lagen om skydd för företagshemligheter, s. 297. Se exempelvis mål nr Ö 7342-10. 
169 Prop. 2017/18:200, s. 138 f. 
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att informationen ska vara av sådant slag att ett röjande är ägnat att medföra skada i konkurrens-

hänseende och överensstämmer därmed de krav som uppställs i TRIPS-avtalet samt direktivet. 

Kravet på skada i konkurrenshänseende är vidare väletablerat i förarbeten, praxis170 och doktrin 

och bör därför inte utan starka skäl bytas ut.171 

 

5.2.4 Tydliggörande av undantag 

I direktivet föreskrivs att sanktioner till skydd för företagshemligheter inte ska tillämpas om röjan-

det av företagshemligheten har skett för att avslöja fall av försummelse, oegentligheter eller olaglig 

verksamhet, förutsatt att den som har slagit larm agerade till skydd för allmänintresset.172 Den 

nuvarande lagen har, trots uttalandena i förarbetena om reglernas förhållande till yttrandefriheten 

och den fria opinionsbildningen, uppfattats som oklar när det gäller anställdas möjligheter att yttra 

sig. Kritik har riktats mot att lagen bidrar till ett komplext rättsläge där en anställd måste ha kun-

skap om flera olika regelverk för att kunna avgöra om han eller hon kan röja informationen. Ef-

tersom det finns ett starkt samhällsintresse av att brott och andra missförhållanden görs synliga, 

ska det i den föreslagna lagen uttryckligen anges att information om något som utgör ett brott eller 

annat allvarligt missförhållande inte är en företagshemlighet. Det kan exempelvis röra sig om bris-

tande omsorg vid en inrättning inom hälso- och sjukvården, bristande kvalitet i utbildningen vid 

en skola till följd av att skolförfattningarna inte följs eller verksamhet som drivs i strid med miljö-

skyddslagstiftningen.173 För att informationen ska falla utanför lagens tillämpningsområde krävs 

det att brottet faktiskt har begåtts eller att det oacceptabla missförhållandet verkligen har förekom-

mit. Lagen kan fortfarande vara tillämplig på informationen om det endast finns mer eller mindre 

välgrundade misstankar om brottslighet eller andra missförhållanden.174 

 

En arbetstagares rörlighet ska inte begränsas, i synnerhet inte arbetstagarens användning av in-

formation som inte är definierat som företagshemlighet eller av erfarenheter eller färdigheter som 

förvärvats hederligt under normal yrkesutövning.175 I den nya lagen ska detta tydligt framgå, att 

en arbetstagares erfarenheter och färdigheter som erhållits vid normal yrkesutövning inte är före-

tagshemligheter. Förtydligandet innebär inte någon förändring av gällande rätt även om den nuva-

rande lagen saknar en uttrycklig bestämmelse om saken. Den nuvarande lagens förarbeten ska 

fortsätta vara vägledande ifråga om innebörden av en arbetstagares personliga skicklighet och egna 

erfarenheter.176 Information som vem som helst med lämplig utbildning kan omsätta i praktiskt 

resultat anses tillhöra näringsidkaren. Är informationen sådan att den inte genom en instruktion 

eller anvisning kan överflyttas till någon annat utan den är knuten till en individ, anses den vara 

av personlig art och ingår inte i näringsidkarens rörelse.177 

 

                                                 
170 Se exempelvis AD 2013 nr 24, AD 1998 nr 80 och tidigare nämnda NJA 1998 s. 633. 
171 Prop. 2017/18:200, s. 27 ff. 
172 Dir. (EU) 2016/943, artikel 5 b. 
173 Prop. 2017/18:200, s. 32. 
174 Prop. 2017/18:200, s. 46. 
175 Dir. (EU) 2016/943, artikel 1.3 a och b. 
176 Prop. 2017/18:200, s. 34 f. 
177 Prop. 1987/88:155, s. 35. 
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5.3 Begreppet angrepp 

3 § Med angrepp på en företagshemlighet avses att någon utan innehavarens 

samtycke 

   1. bereder sig tillgång till, tillägnar sig eller på något annat sätt anskaffar 

företagshemligheten, 

   2. utnyttjar företagshemligheten, eller 

   3. röjer företagshemligheten. 

   Med utnyttjande av en företagshemlighet ska även avses att någon tillverkar 

varor vars formgivning, egenskaper, funktion, tillverkning eller marknadsfö-

ring gynnas avsevärt av en angripen företagshemlighet. Detsamma gäller då 

någon bjuder ut sådana varor till försäljning, för ut dem på marknaden eller 

importerar, exporterar eller lagrar sådana varor för dessa ändamål.178 

 

Liksom hittills ska skyddet för företagshemligheter omfatta angrepp genom olovligt anskaffande, 

utnyttjande och röjande. Vad ett angrepp är sägs inte i den nuvarande lagen. Av lagens bestäm-

melser om exempelvis skadestånd framgår det dock att ett angrepp kan bestå i att någon anskaffar, 

bereder sig tillgång till, utnyttjar eller röjer en företagshemlighet. Dessa begrepps innebörd fram-

går inte direkt i lagen men däremot behandlas saken i förarbetet.179 I direktivet finns definitioner 

av olagligt anskaffande, utnyttjande och röjande av företagshemligheter men det saknas definition 

av angrepp.180 Det finns därför skäl att i lagen definiera vad som utgör ett angrepp eftersom ge-

nomförandet underlättas om lagens tillämpningsområde avgränsas genom en sådan definition.181 

 

Att ”bereda sig tillgång till” omfattar enligt den föreslagna lagen, liksom nuvarande lag, sådana 

förfaranden som kan vara straffbara som företagsspioneri. Det gäller i de fall där angriparen inte 

redan har tillgång till informationen, som exempelvis inom ramen för sina arbetsuppgifter, samt 

att någon form av aktivitet krävs. En skillnad från nuvarande FHL är att även fall då någon utan 

innehavarens samtycke ”tillägnar sig” en företagshemlighet innebär ett angrepp. Ett exempel på 

en sådan situation kan vara när en arbetstagare utan arbetsgivarens samtycke tar med sig dokument, 

företagshemlig information som arbetstagaren har lovlig tillgång till på arbetsplatsen, från arbets-

platsen till den egna bostaden i syfte att göra dessa till sina. Om arbetstagarens syfte är att under-

lätta det egna arbetet ska det däremot inte anses som en anskaffande av en företagshemlighet enligt 

paragrafen. Vid bedömningen om ett angrepp föreligger läggs vikt vid om arbetsgivaren givit in-

struktioner och förhållningsregler. Det kan exempelvis vara uttryckliga instruktioner om att före-

tagshemliga dokument inte får lämna arbetsgivarens lokaler. Någon kan även utan innehavarens 

samtycke ”på något annat sätt” anskaffa en företagshemlighet. Det kan exempelvis vara ett anskaf-

fande av en företagshemlighet som strider mot god sed inom affärslivet. I lagens mening har även 

den som köper, får eller byter sig till en företagshemlighet, utan innehavarens samtycke, anskaffat 

den.182  

 

                                                 
178 Prop. 2017/18:200, s. 6 f. 
179 Prop. 2017/18:200, s. 35 f. 
180 Se artikel 4 i EU-direktivet. 
181 Prop. 2017/18:200, s. 37. 
182 Prop. 2017/18:200, s. 142 ff. 
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5.3.1 God tro, med uppsåt eller av oaktsamhet? 

Den nuvarande lagen omfattar bara anskaffande, utnyttjanden och röjanden av företagshemligheter 

där angriparen har handlat i vissa fall med uppsåt, i andra fall antingen med uppsåt eller av oakt-

samhet. I den nya lagen föreslås det att den ordningen ska frångås, att även ett anskaffande, utnytt-

jande eller röjande av en företagshemlighet som sker i god tro ska utgöra ett angrepp och kunna 

leda till vitesförbud och andra skyddsåtgärder. Har angreppet på en företagshemlighet skett i god 

tro ska det däremot inte kunna leda till straff- eller skadeståndsansvar. Direktivet godtar inte att 

det uppställs ett krav på uppsåt eller oaktsamhet hos angriparen när det är frågan om angrepp på 

företagshemligheter som inte tidigare har angripits, så kallade ursprungliga angrepp. I den nya 

lagen ska därför ett ursprungligt angrepp anses föreligga även om den som har utfört angreppet på 

företagshemligheten har agerat i god tro. Angriparens bakomliggande avsikt kan ha betydelse, som 

vid bedömningen om angreppet är obehörigt eller inte. Vidare förutsätts det att angriparen agerat 

med ett särskilt syfte, att göra dokumentation av företagshemligheten till sin.183 

 

För ett angrepp på en företagshemlighet som i ett tidigare led har angripits av någon annan, ett så 

kallat efterföljande angrepp, krävs enligt direktivet att angreppet sker med uppsåt eller av oakt-

samhet i förhållande till det ursprungliga angreppet.184 I den nya lagen föreslås en tillåten avvikelse 

från direktivet, att ett angrepp ska föreligga redan genom att någon anskaffar, utnyttjar eller röjer 

en företagshemlighet som tidigare har angripits av någon annan. Det saknar betydelse om personen 

känner till, eller bör känna till, det tidigare angreppet. Uppstår skada ska han eller hon i många fall 

kunna begära ersättning av den som förvärvet av företagshemligheten skedde från.185 

 

5.4 Begreppet obehöriga angrepp 

4 § Lagen gäller endast obehöriga angrepp på företagshemligheter. 

   Som ett obehörigt angrepp anses aldrig att någon angriper en företagshem-

lighet för att offentliggöra eller inför en myndighet eller ett annat behörigt or-

gan avslöja något som 

   1. skäligen kan misstänkas utgöra brott med fängelse i straffskalan, eller 

   2. kan anses utgöra något annat missförhållande och offentliggörandet eller 

avslöjandet sker till skydd för allmänintresset.186 

 

I likhet med den nuvarande lagen ska den nya lagen endast gälla obehöriga angrepp på företags-

hemligheter, vilket innebär att skyddet för företagshemligheter ska vägas mot andra intressen. Lik-

som hittills ska bedömningen av om en angripare har godtagbara skäl för att anskaffa, utnyttja eller 

röja en företagshemlighet göras från fall till fall. I förhållande till nuvarande FHL omfattar den 

föreslagna lagen fler slags angrepp på företagshemligheter. Det gäller allt anskaffande, utnyttjande 

och röjande av en företagshemlighet som sker utan innehavarens samtycke. Syftet är att undanta 

de anskaffanden, utnyttjanden och röjanden av företagshemligheter som bör anses som godtagbara 

utifrån de olika intressen som berörs. Lagen är långt ifrån uttömmande ifråga om vilka angrepp på 

företagshemligheter som ska anses som obehöriga.187 

                                                 
183 Prop. 2017/18:200, s. 43. 
184 Dir. (EU) 2016/943, artikel 4.4. 
185 Prop. 2017/18:200, s. 44. 
186 Prop. 2017/18:200, s. 7. 
187 Prop. 2017/18:200, s. 45 ff, s. 146. 
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5.4.1 Behöriga angrepp 

Det utgör inte ett angrepp att anskaffa, utnyttja eller röja en företagshemlighet med den lagliga 

innehavarens samtycke. Inte heller om personen av en slump får kännedom om en företagshem-

lighet genom exempelvis en tillfällig observation. Andra exempel som inte räknas till obehöriga 

angrepp är när en myndighet förelägger enskilda personer att lämna uppgifter samt skyldighet att 

lämna uppgifter vid vittnesplikt i domstol.188 

 

Direktivet innehåller några relativt brett utformade undantag när skyddet inte ska gälla. Det ska 

exempelvis inte gälla om angreppet gjordes för att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet 

enligt unionens stadga eller för att, som tidigare nämnts, avslöja fall av försummelser, oegentlig-

heter eller olaglig verksamhet. Inte heller i vissa fall när en arbetstagare röjer en företagshemlighet 

till sin arbetstagarföreträdare och inte heller när angreppet skett i syfte att skydda ett i unionsrätt 

eller nationell rätt erkänt legitimt intresse.189 Eftersom det är väl uppmärksammat att grundlag är 

överordnad vanlig lag behövs det inte framgå att FHL inte ska tillämpas i den utsträckning det 

skulle strida mot överordnade författningar, som exempelvis yttrandefrihetsgrundlagen.190  

 

Lagen anses ge ett tillräckligt utrymme för visselblåsning genom att den tillåter att företagshem-

ligheter får röjas för att offentliggöras eller avslöjas om det skäligen kan misstänkas utgöra brott 

eller annat allvarligt missförhållande. Även om avsikten inte har varit, med den nuvarande lagen, 

att uppställa en sådan hög tröskel ska det i den nya lagen användas uttrycket missförhållande istäl-

let för allvarligt missförhållande. Därigenom synliggör lagen tydligt att företagshemligheter kan 

röjas i betydligt fler fall än tidigare. Kravet att avslöjandet ska ske till skydd för allmänintresset 

ska framgå och det ska sätta en gräns för vilka angrepp på företagshemligheter som är tillåtna.191 

För att räknas till skydd för allmänintresset bör det krävas att missförhållandet rör den allmänna 

säkerheten, konsumentskyddet, folkhälsan, miljöskyddet192 eller något annat jämställt intresse. 

Allmänheten ska kunna sägas vara berörd av det konkreta missförhållandet. Ett avtalsförhållande 

mellan två eller flera parter har som utgångspunkt inte ett allmänintresse. Detsamma gäller en 

konflikt på en arbetsplats där något exempelvis orsakat missnöje bland de anställda. Föreligger 

dock ett avtal som ger uttryck för korruption har allmänheten ett berättigat intresse att bli upplyst 

om det. Även vid förfaranden där allmänna tillgångar hanteras på ett felaktigt eller obehörigt sätt 

föreligger ett allmänintresse. I direktivet förutsätts inte att de missförhållanden som avslöjas har 

anknytning till innehavaren av de avslöjade företagshemligheterna. Därför ska kravet i den nuva-

rande lagen om att missförhållandena som avslöjas ska finns i innehavarens rörelse tas bort.193 

 

5.5 Straff 
Inga straffrättsliga regler återfinns i direktivet.194 Som tidigare beskrivits föreslås det i den nya 

lagen en utvidgning av definitionen av vad som utgör en företagshemlighet. Det ska även gälla 

information om en icke-kommersiell forskningsinstitutions affärs- eller driftförhållanden som 

                                                 
188 Prop. 2017/18:200, s. 47 f, s. 146. 
189 Dir. (EU) 2016/943, artikel 5. 
190 Prop. 2017/18:200, s. 50. 
191 Prop. 2017/18:200, s. 52 ff. 
192 Dir. (EU) 2016/943, skäl 21, s. 5. 
193 Prop. 2017/18:200, s. 55, s. 58. 
194 Prop. 2017/18:200, s. 21. 
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hemlighålls och som har faktisk eller potentiell kommersiell betydelse. Vad som är straffbart för-

ändras därmed också eftersom även företagshemligheter hos icke-kommersiella forskningsinstitut-

ioner kan bli föremål för brott enligt lagen. En annan nyhet som nämnts ovan är att det förslagsvis 

ska införs en definition av vad som utgör ett angrepp på företagshemligheter. Det framgår att ett 

angrepp anses föreligga, bland annat, då någon bereder sig tillgång till, tillägnar sig eller på något 

annat sätt anskaffar en företagshemlighet utan samtycke från innehavaren. I den nya lagen kommer 

begreppet anskaffande att vara mer omfattande. Det anses inte att en motsvarande utökning av 

straffansvaret bör göras. Precis som i den nuvarande lagen ska det förutsättas att gärningspersonen 

har berett sig tillgång till en företagshemlighet för att gälla företagsspioneri. På samma sätt ska det 

fortsättningsvis krävas att gärningspersonen anskaffar företagshemligheten med vetskap om att 

den person som förser företagshemligheten, eller någon före honom eller henne, har berett sig 

tillgång till den genom företagsspioneri för att olovlig befattning med företagshemlighet ska anses 

föreligga. Kraven att gärningspersonen ska ha handlat uppsåtligt samt olovligt ska kvarstå.195 

 

5.5.1 Höjning av straffminimum för de grova fallen av företagsspioneri 

För grov stöld, grovt bedrägeri, grovt häleri, grov förskingring, grovt svindleri och många andra 

grova brott av liknande karaktär är straffskalan fängelse lägst sex månader och högst sex år. Dessa 

brott är väsentligen av jämförbar karaktär som grova fall av företagsspioneri och därför ska straff-

minimum för de brotten höjas till fängelse i sex månader. Endast särskilt kvalificerade fall av fö-

retagsspioneri ska anses som grovt brott precis som i den nuvarande lagen. Vid en brottsutredning 

kan ett höjt minimistraff få betydelse för vilka tvångsmedel som kan användas. Som huvudregel 

får hemlig övervakning av elektronisk kommunikation endast användas vid förundersökning om 

brott med ett minimistraff om sex månaders fängelse.196 För att säkra bevisning under en utredning 

av misstänkt företagsspioneri är det många gånger viktigt att få tillgång till hemliga tvångsmedel 

och det är ett skäl att höja minimistraffet för de grova fallen.197 

 

5.5.2 Företagshemligheter inom ramen för den anställdes arbetsuppgifter 

Sedan den nuvarande lagens uppkomst har det skett en utveckling som visar att det finns skäl att 

se på behovet av ett straffansvar för den som fått del av en företagshemlighet inom ramen för sina 

arbetsuppgifter och som sedan utnyttjar eller röjer hemligheten. Idag går det inte att straffa en 

anställd som avslöjar sin arbetsgivares företagshemligheter för en konkurrent. Ericsson-målet, som 

vi tidigare nämnt, är ett exempel på att gärningar som av många uppfattas som straffvärda ibland 

inte alls, i gällande lagstiftning, anses falla in under en träffande brottsbeskrivning. Domen visar 

också på arbetsrättsliga reaktioner och skadeståndsskyldighet på grund av lag eller avtal, inte alltid 

kan förhindra att anställda utnyttjar sina arbetsgivares företagshemligheter på ett effektivt sätt.198 

Det är dock ytterst ovanligt att anställda är beredda att angripa arbetsgivarens företagshemligheter. 

Problematiken ligger vid att det är de anställda som i större utsträckning än andra grupper rent 

faktiskt har tillgång till företagshemligheter och det för med sig en risk. Skadorna vid missbruk 

kan bli mycket stora och även en enstaka illojal arbetstagare kan i vissa fall innebära stora risker.199 

 

                                                 
195 Prop. 2017/18:200, s. 121. 
196 Se 27 kap 19 § RB. 
197 Prop. 2017/18:200, s. 122. 
198 Prop. 2017/18:200, s. 123 f. 
199 SOU 2008:63, s. 161. 
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I lagen som föregick FHL, IKL, var vissa obehöriga användanden och röjanden av företagshem-

ligheter straffbara. Det gällde bland annat hemligheter som någon fått kännedom om på grund av 

anställning hos en näringsidkare. När FHL infördes avkriminaliserades dessa gärningar och ersat-

tes istället med en skyldighet att ersätta skada som uppkommit på grund av obehöriga röjanden 

och utnyttjanden. Som skäl för avkriminaliseringen var att200 det är lång tradition i svensk rätt att 

försöka undvika straffsanktioner när andra effektiva sanktionsformer finns för att upprätthålla re-

spekten för ingångna avtal. Inom det arbetsrättsliga området ansågs skadestånd ensamt eller i kom-

bination med exempelvis avskedande eller uppsägning vara en tillräcklig strafform. I fall där an-

greppet gjorts av en central befattningshavare i ett företag med en särskild förtroendeställning an-

sågs ett straffhot fylla en funktion.201 Genom att straffansvaret tidigare utvidgats i 10 kap 5 § BrB 

om trolöshet mot huvudman, ansågs det straffrättsliga skyddet för företagshemligheter vara till-

räckligt.202 

 

En straffbestämmelse som i praktiken kommer att rikta sig mot i första hand arbetstagare talar för 

att en förändring bör ske med små steg samt att kriminaliseringen bör ta hänsyn till arbetstagares 

intressen och förhållandena på arbetsmarknaden. Det är viktigt att det kriminaliserade området inte 

blir mer omfattande än vad som är motiverat. Förslaget från utredningen innebär en förbättring av 

möjligheterna att ingripa mot att företagshemligheter sprids och används illojalt. För att främja 

företagens innovationskraft och en sund konkurrens på lika villkor är detta viktigt. Dessutom 

skulle skyddet för företagshemligheter bli mer likt vad som gäller i många andra länder, som inte 

undantar arbetstagare i motsvarande straffbestämmelser. Genom förslaget undantas, enkelt ut-

tryckt, de fall då skadan som gärningen orsakar inte är särskilt omfattande samt då skadan är om-

fattande men gärningspersonen syfte är försvarligt. Kvar blir de flertalet gärningar där skadan inte 

kan sägas vara liten och gärningspersonen syfte är att gynna sig själv eller någon annan ekono-

miskt. Ett sådant fall skulle kunna vara när en före detta anställd olovligen använder sig av den 

tidigare arbetsgivarens kundregister för att starta en konkurrerande verksamhet.203 

 

I den föreslagna lagen införs ett mer heltäckande skadeståndsansvar för den som olovligen anskaf-

far, utnyttjar eller röjer företagshemligheter samt omfattar den fler fall av olovligt anskaffande av 

företagshemligheter. Det blir även större utrymme att ingripa med förbud och andra skyddsåtgär-

der mot den som angriper en företagshemlighet, vilket betyder att det finns fler möjligheter för 

arbetsgivare att på civilrättslig väg skydda sina företagshemligheter mot angrepp från arbetstagare. 

Därför anser regeringen att behovet av kriminalisering är mindre än det annars hade varit och de 

nya skadeståndssanktionerna kommer fylla en effektiv förebyggande funktion. Eftersom den nya 

FHL ger ett bättre skydd mot angrepp än hittills ska skadeståndsrättsliga och arbetsrättsliga sankt-

ioner även fortsättningsvis vara de sanktioner som erbjuds i sådana fall. I dagsläget föreslår därför 

regeringen inte någon utvidgning av straffansvaret för en anställd som olovligen utnyttjar eller 

röjer en företagshemlighet som han eller hon har fått del av inom ramen för sina arbetsuppgifter. 

Endast i de fall det inte råder någon tvekan om att arbetsrättsliga åtgärder och skadeståndsskyldig-

                                                 
200 SOU 2008:63, s. 161. 
201 Prop. 1987/88:155, s. 18. 
202 SOU 2008:63, s. 162. 
203 Prop. 2017/18:200, s. 124 f. 
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het inte är tillräckligt avskräckande eller ingripande bör en straffsanktion komma på fråga. Rege-

ringen har för avsikt att återkomma till riksdagen i frågan om hur ett straffansvar för mer kvalifi-

cerade fall kan utformas.204 

 

5.6 Skadestånd 
I direktivet föreskrivs att skadestånd ska dömas ut vid alla typer av angrepp så länge angriparen 

kände till eller borde känt till att deras handlande utgjorde olagligt anskaffande, utnyttjande eller 

röjande av en företagshemlighet.205 I nuvarande lag utgår bestämmelserna om skadestånd, som 

regel, från vem som har angripit företagshemligheten snarare än hur angreppet gått till. Bestäm-

melserna kompletteras bland annat med bestämmelser om skadestånd i aktiebolagslagen för sty-

relseledamöter och revisorer i aktiebolag samt av de allmänna reglerna i SkL. Regeringen anser 

att den nuvarande lagen i stort sett fungerat väl under årens lopp i detta avseende. Direktivet för-

anleder i princip enbart ett kompletterande skadeståndsansvar för den som olovligen anskaffar en 

företagshemlighet och därför har inga starka skäl framkommit för att ändra nuvarande lagens sys-

tematik.206 

 

Skadeståndsansvaret stämmer väl överens med direktivets reglering och därför ska det i den nya 

lagen utformas i huvudsak på samma sätt som i nuvarande lagen. En arbetstagare ska vara skade-

ståndsskyldig om han eller hon uppsåtligen eller av oaktsamhet utnyttjar eller röjer en företags-

hemlighet som arbetstagaren i sin anställning fått del av under sådana förhållanden att han eller 

hon insåg eller borde insett att den inte fick avslöjas.207 En nyhet är att det uttryckligen ska framgå 

att detsamma ska gälla då företagshemligheten finns hos en forskningsinstitution. Liksom hittills 

ska även arbetstagare vara skadeståndsskyldig för angrepp på en tidigare arbetsgivares företags-

hemligheter endast om det finns synnerliga skäl. När det gäller vilka omständigheter som ska ha 

betydelse vid bedömningen av om synnerliga skäl föreligger är de uttalanden som gjordes vid 

tillkomsten av den nuvarande lagen fortsättningsvis vägledande.208 

 

För den som begår brott ska skadeståndsansvaret i den nuvarande lagen överföras oförändrat till 

den nya lagen.209 Det godtas i direktivet att arbetstagares skadeståndsansvar begränsas gentemot 

sina arbetsgivare för olovligt anskaffande, utnyttjande av eller röjande av en företagshemlighet i 

de fall arbetstagaren har handlat utan uppsåt.210 Domstolen kan ta sådan hänsyn inom ramen för 

bedömningen av om ett skadestånd ska jämkas. Det behövs inte någon särskild bestämmelse om 

undantag från skadeståndsansvaret i de aktuella fallen.211 Enligt direktivet ska det vid skadestånds-

beräkningen tas hänsyn till alla relevanta faktorer, såsom de negativa ekonomiska konsekvenserna, 

inklusive utebliven vinst för den skadelidande parten och eventuell obehörig vinst för angriparen. 

Andra omständigheter som ska beaktas är de som inte är av ekonomisk art, såsom ideell skada som 

                                                 
204 Prop. 2017/18:200, s. 122 ff. 
205 Dir. (EU) 2016/943, artikel 14.1. 
206 Prop. 2017/18:200, s. 59. 
207 I tidigare nämnda mål, AD 2003 nr 21 och AD 2017 nr 12, framhölls att det inte finns några formkrav för nä-

ringsidkaren när det gäller hemlighetshållandet. Däremot kan avsaknad av säkerhetsåtgärder leda till att de anställda 

inte är eller bör vara medvetna om att informationen är hemlig. 
208 Prop. 2017/18:200, s. 59 ff, s. 64. 
209 Prop. 2017/18:200, s. 66. 
210 Dir. (EU) 2016/943, artikel 14.1 2 st. 
211 Prop. 2017/18:200, s. 69 f. 
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innehavaren orsakats av angreppet.212 Den nuvarande lagen överensstämmer med direktivet och 

skadeståndsberäkningen ska göras enligt samma principer som hittills, hela den faktiska skadan 

ska ersättas.213 

 

5.6.1 Tidigare angripna företagshemligheter 

Direktivet kräver att den som anskaffar en företagshemlighet som tidigare olovligen har anskaffats, 

utnyttjats eller röjts ska vara skadeståndsskyldig.214 I detta fall måste den nya lagen anpassas efter 

direktivet och det ska ske genom att alla angrepp på en företagshemlighet som tidigare har angri-

pits, inte bara utnyttjande och röjande av hemligheten, ska kunna leda till skadeståndsskyldighet. 

En sådan situation skulle kunna vara när någon köper information som utgör en företagshemlighet 

med vetskap om att säljaren i sin tur har kommit över hemligheten genom ett obehörigt angrepp 

på hemligheten. Den nuvarande lagen har kravet att den som utfört det tidigare angreppet ska ha 

handlat på ett sätt som är skadeståndsgrundande enligt samma lag. I den nya lagen är förslaget att 

det kravet tas bort eftersom skadeståndsansvar ska gälla oavsett om den som har utfört det ur-

sprungliga angreppet på företagshemligheten har handlat på ett sätt som är skadeståndsgrundande 

enligt lagen eller inte. Skadeståndsansvaret ska liksom hittills endast omfatta sådan skada som 

angriparen har vållat uppsåtligen eller av oaktsamhet. För de fall där efterföljande angrepp är då 

någon utnyttjar eller röjer en företagshemlighet som har röjts i strid med OSL finns det i nuvarande 

lagen ett särskilt skadeståndsansvar. Det behövs inte längre någon sådan bestämmelse för de fallen 

i den nya lagen med hänsyn till definitionen av angrepp.215 

 

Det nuvarande skadeståndsansvaret för den som uppsåtligen eller av oaktsamhet utnyttjar eller 

röjer en företagshemlighet som tidigare har röjts i strid med OSL216 ska även gälla den som an-

skaffar en sådan företagshemlighet. Vidare ska även skadeståndsansvaret omfatta när någon upp-

såtligen eller av oaktsamhet angriper en företagshemlighet som har röjts i strid med ett förord-

nande, som beslutats med stöd av OSL, om tystnadsplikt eller ett förbehåll om sekretess. Någon 

särskild bestämmelse om skadestånd i dessa fall behövs inte till följd av den breda definitionen av 

angrepp som föreslås införas i den nya lagen och därmed omfattar det skadeståndsansvaret även i 

dessa fall.217 

 

5.7 Vitesförbud och andra åtgärder mot angrepp 
Den som har angripit en företagshemlighet ska av en domstol kunna vid vite förbjudas att fortsätta 

angripa företagshemligheten. Domstolen får besluta om överlämnande, förstörande eller andra åt-

gärder som är menade att förebygga missbruk när det gäller handlingar eller föremål som omfattar 

den angripna företagshemligheten. Därutöver ska domstolen också kunna besluta att handlingen 

eller föremålet ska återkallas från marknaden. I lagen ska det anges att åtgärderna ska bekostas av 

angriparen om det inte finns särskilda skäl mot det samt att ett beslut om åtgärder endast får med-

delas om det är skäligt. Oavsett om angriparen har agerat på ett sätt som är skadeståndsgrundande 

enligt lagen eller inte ska vitesförbud och andra skyddsåtgärder kunna beslutas. Att hans eller hen-

nes förfarande utgör ett angrepp på en företagshemlighet är det enda som ska krävas. Även åtgärder 

                                                 
212 Dir. (EU) 2016/943, artikel 14.2. 
213 Prop. 2017/18:200, s. 72. 
214 Se artikel 4.4 och 14 i EU-direktivet. 
215 Prop. 2017/18:200, s. 64 ff. 
216 Se 8 § FHL. 
217 Prop. 2017/18:200, s. 118 f. 
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gällande så kallade intrångsgörande varor218 ska kunna beslutas. I övrigt ska den nuvarande lagens 

bestämmelser om vitesförbud och andra skyddsåtgärder överföras oförändrade till den nya la-

gen.219 

 

Den nuvarande lagen, gällande en domstols möjligheter att vid vite förbjuda angriparen att utnyttja 

eller röja företagshemligheten, stämmer väl överens med direktivet.220 Genom att utforma den nya 

lagen så att det är möjligt för en domstol att förbjuda alla typer av angrepp på företagshemligheter 

möjliggör också förbud för ett fortsatt anskaffande av företagshemligheter. Ett exempel kan vara 

när någon genom ett pågående dataintrång överför uppgifter till en egen server eller liknande, 

vilket är något som går längre än vad direktivet kräver. Denna möjlighet till förbud gör att skyddet 

för företagshemligheter blir mer heltäckande samt att besluten blir mer överskådliga och lättilläm-

pade. För att genomföra direktivet korrekt ska det vara möjligt för domstolen att besluta om vites-

förbud och andra skyddsåtgärder utan att angreppet har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet, en 

skillnad från nuvarande lag. Den enda förutsättningen som ska krävas är att det är utrett att någon 

obehörigen har anskaffat, utnyttjat eller röjt en företagshemlighet på ett sätt som anges i den före-

slagna definitionen av angrepp.221 

 

5.7.1 Proportionalitetsbedömning 

Direktivet anger att förbud och andra skyddsåtgärder endast får beslutas efter en proportionalitets-

bedömning, att omständigheterna i det särskilda fallet beaktas.222 I den nuvarande lagen framgår 

det inte uttryckligen att domstolen ska göra en proportionalitetsbedömning när den prövar frågor 

om vitesförbud och andra skyddsåtgärder. Det förutsätts dock att domstolarna generellt gör skä-

lighets- och proportionalitetsbedömning i sådana fall och därmed uppfylls direktivets krav. Trots 

detta anser regeringen att det ska framgå i lagen att skyddsåtgärder i form av överlämnande och 

förstörande endast ska få beslutas när det är skäligt. Det innebär att domstolen ska göra en pro-

portionalitetsbedömning av alla relevanta omständigheter i det enskilda fallet och därefter får in-

gripandet inte ske i större omfattning än vad som är nödvändigt.223 

 

Domstolen ges i direktivet utrymme att begränsa varaktigheten för ett beslut om förbud. Varaktig-

heten ska vara tillräcklig för att undanröja eventuella kommersiella eller ekonomiska fördelar som 

angriparen kan ha vunnit genom det olagliga anskaffandet, utnyttjandet eller röjandet av företags-

hemligheten. Domstolen ska kunna upphäva ett beslut om förbud på begäran av angriparen om 

den aktuella informationen inte längre utgör en företagshemlighet av orsaker som direkt eller in-

direkt inte kan tillskrivas angriparen.224 Om angriparen är den som orsakar att informationen inte 

längre är företagshemlig ska han eller hon kunna förbjudas att använda informationen. Eftersom 

informationen inte längre utgör en företagshemlighet innebär det dock att varje annan person fritt 

kan utnyttja informationen. I den nuvarande lagen kan ett vitesförbud endast komma i fråga när 

                                                 
218 EU-direktivet definierar intrångsgörande varor i artikel 2.4 som ” varor vilkas formgivning, egenskaper, funktion, 

produktionsprocess eller marknadsföring gynnas avsevärt av olagligen anskaffade, utnyttjade eller röjda företags-

hemligheter.” 
219 Prop. 2017/18:200, s. 74 f. 
220 Se artikel 12 och 13 i EU-direktivet. 
221 Prop. 2017/18:200, s. 75 f. 
222 Dir. (EU) 2016/943, artikel 13. 
223 Prop. 2017/18:200, s. 79. 
224 Dir. (EU) 2016/943, artikel 13.1 2 st och 13.2. 
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företagshemligheten består. Innehavaren av hemligheten kan inte göra några anspråk på hemlig-

heten när denna har blivit allmänt känd eller annars upphört eftersom en företagshemlighet inte är 

förenad med en ensamrätt av den styrka och karaktär som exempelvis följer av ett patent. Därmed 

behöver det i den nya lagen finnas en möjlighet för domstolen att förbjuda angriparen att utnyttja 

den informationen som tidigare varit företagshemlig, även om andra konkurrenter ändå har rätt att 

använda informationen. Omständigheterna i det enskilda fallet, och då främst egenskaperna hos 

den tidigare företagshemligheten, avgör hur lång tid ett förbud ska gälla. Det ska dock vara till-

räckligt lång tid för att undanröja eventuella kommersiella och ekonomiska fördelar som den som 

genomfört angreppet annars skulle haft.225 Domstolen ska även interimistiskt kunna förbjuda den 

som har angripit en företagshemlighet, och därmed gjort att den inte längre är företagshemlig, att 

utnyttja informationen under viss tid.226 

 

Enligt direktivet finns situationer när det är oskäligt att inte låta angriparen utnyttja den angripna 

företagshemligheten, som exempelvis en godtroende angripare.227 Därför ska domstolen, på begä-

ran av en angripare, få besluta att istället för ett vitesförbud eller föreläggande om andra skydds-

åtgärder tillåta att angriparen utnyttjar företagshemligheten mot att den lagliga innehavaren av 

hemligheten får ekonomisk ersättning. Tillståndet får endast ges om angriparen i god tro har an-

gripit en företagshemlighet som i ett tidigare led har angripits av någon annan, om ett vitesförbud 

eller annan åtgärd innebär oproportionerligt stor skada för angriparen samt om företagshemlig-

heten inte röjs av utnyttjandet. Ersättningen får inte vara högre än vad angriparen lagligen skulle 

betalat till innehavaren om det funnits medgivande att utnyttja företagshemligheten.228 

 

5.7.2 Interimistiska beslut och andra åtgärder 

Regeringen bedömer att den nuvarande lagen tillsammans med RB ger goda möjligheter till inte-

rimistiska åtgärder i syfte att skydda företagshemligheter från pågående angrepp samt vid interim-

istiska beslut om beslag och överlämnande av varor som misstänks vara intrångsgörande. De nu-

varande reglerna i FHL ska därför överföras till den nya lagen och RB:s regler om interimistiska 

åtgärder ska fortsätta vara tillämpliga i mål om angrepp på företagshemligheter.229 

 

En domstol ska enligt direktivet, som alternativ till ett interimistiskt beslut om vitesförbud eller 

andra skyddsåtgärder, få kräva att det ställs säkerhet för ersättning till innehavaren av företags-

hemligheten som villkor för att ett påstått olagligt utnyttjande av en företagshemlighet ska få fort-

sätta. Att röja en företagshemlighet mot ställande av säkerhet får inte vara tillåtet.230 I den nya 

lagen finns det därför anledning att ta in en möjlighet för domstolen att upphäva ett beslut om 

interimistiskt förbud, om angriparen ställer säkerhet för ersättning till innehavaren av företags-

hemligheten. Det ska endast gälla då angreppet avser utnyttjande av en företagshemlighet samt att 

hemligheten inte röjs av utnyttjandet. Direktivet gör inte skillnad på situationer då domstolen ska 

                                                 
225 Prop. 2017/18:200, s. 80. 
226 Prop. 2017/18:200, s. 86. Se artikel 11.3 i EU-direktivet. 
227 Se artikel 13.3 i EU-direktivet. 
228 Prop. 2017/18:200, s. 81. 
229 Prop. 2017/18:200, s. 84. 
230 Dir. (EU) 2016/943, artikel 10.2. 
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pröva frågan för första gången eller de situationer ett interimistiskt beslut har fattats. För tydlig-

hetens skull ska det därför tas in en bestämmelse att motsvarande gäller då domstolen för första 

gången prövar frågan.231 

 

5.7.3 Försök eller förberedelse till brott 

För att följa direktivets föreskrivningar232 ska det i den nya lagen även anges att domstolen ska, på 

begäran av innehavaren av en företagshemlighet, kunna besluta om förbud eller andra skyddsåt-

gärder mot den som har handlat på ett sätt som medför att ett angrepp på en företagshemlighet är 

nära förestående. Det gäller sådana förfaranden som skulle bedömas som försök eller förberedelse 

till brott, om angreppet hade varit straffbelagt. Ett krav är att den som har påbörjat angreppet eller 

utfört förberedelser har gjort detta i syfte att fullborda eller främja något som utgör ett angrepp på 

en företagshemlighet. En arbetstagare som exempelvis kopierar handlingar med företagshemlig-

heter i syfte att underlätta det egna arbetet ska inte anses ha vidtagit åtgärder som medför att ett 

angrepp på en företagshemlighet är nära förestående. Syftet med kopieringen är då inte att an-

skaffa, utnyttja eller röja företagshemligheten. Däremot krävs varken uppsåt eller oaktsamhet av 

den som beslutet riktas mot. Beslutet ska kunna vara interimistiskt.233 Om det är skäligt ska dom-

stolen kunna besluta att angriparen av en företagshemlighet eller den som medför att ett angrepp 

på en företagshemlighet är nära förestående, ska bekosta lämpliga åtgärder för att sprida inform-

ationen om domen i målet. Vad spridningen kan medföra för en enskild persons integritet och 

anseende är bland annat det som ska beaktas vid skälighetsbedömningen.234 

 

5.7.4 Preskriptionstid 

Det ska finnas en preskriptionstid som ska tillämpas på skadeståndsanspråk och ansökningar om 

förbud samt andra skyddsåtgärder enligt direktivet. När preskriptionstiden börjar löpa, preskript-

ionstidens längd och under vilka omständigheter den kan avbrytas eller tillfälligt upphöra att löpa 

ska framgå. Inte längre än sex år får preskriptionstiden vara.235 I den nuvarande lagen finns en 

bestämmelse om att en talan om skadestånd endast kan avse skada under de senaste fem åren innan 

talan väckts, vilket stämmer överens med direktivet och ska införas i den nya lagen. En tidsfrist 

för en talan om vitesförbud och andra skyddsåtgärder saknas däremot i den nuvarande lagen och i 

det avseendet ska lagen kompletteras. Bestämmelsen ska utformas som en tidsfrist för innehavaren 

av företagshemligheten att förhålla sig till. Preklusionen236 inträffar därför om innehavaren inte 

har väckt talan om vitesförbud eller andra skyddsåtgärder inom fem år från det att han eller hon 

fått kännedom, eller borde ha fått kännedom, om ett angrepp eller ett nära förestående angrepp på 

företagshemligheten.237 

 

5.8 Övriga nyheter 
En part eller partsrepresentant som med uppsåt eller av oaktsamhet utnyttjar eller röjer en före-

tagshemlighet som han eller hon har fått del av på grund av en domstols beslut, ska ersätta den 

                                                 
231 Prop. 2017/18:200, s. 87 f. 
232 Se artikel 11.1 i EU-direktivet. 
233 Prop. 2017/18:200, s. 88, s. 90 f. 
234 Prop. 2017/18:200, s. 92. Jfr artikel 15 i EU-direktivet. 
235 Dir. (EU) 2016/943, artikel 8. 
236 Betyder att rätten för innehavaren av företagshemligheten att göra gällande anspråk med anledning av angreppet 

går förlorad efter viss tid. 
237 Prop. 2017/18:200, s. 94 ff. 
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skada som drabbat den lagliga innehavaren av företagshemligheten. Skadeståndsansvaret omfattar 

även den som fått den företagshemliga informationen av en part eller partsrepresentant och som i 

sin tur med uppsåt eller av oaktsamhet utnyttjar eller röjer denna. Även den som uppsåtligen eller 

av oaktsamhet utnyttjar eller röjer en företagshemlighet som han eller hon fått del av vid en dom-

stolsförhandling inom stängda dörrar blir skadeståndsansvarig. Det gäller inte bara parter eller 

partsrepresentanter utan även andra, exempelvis vittnen och sakkunniga som får del av sådana 

uppgifter. Syftet är att åstadkomma ett heltäckande skydd för företagshemligheter i exempelvis 

situationer där information hanteras av någon myndighet där sekretesslagstiftningen inte är till-

lämpbar eller andra situationer då företagshemligheter avslöjas under en rättegång.238  

 

En domstol kan idag besluta om ett så kallat sekretessförbehåll gentemot både parter och andra i 

en rättegång när det gäller sekretessbelagda uppgifter. Bryter någon mot ett sådant förbehåll gör 

sig denna skyldig till ett straffbart brott mot tystnadsplikten. Gäller tystnadsplikten en företags-

hemlighet innebär handlandet också ett obehörigt angrepp på företagshemligheten vilket kan, en-

ligt lagförslaget, leda till beslut om vitesförbud och andra skyddsåtgärder. Bestämmelsen betyder 

att det kan bli fråga om skadestånd oavsett om utnyttjandet eller röjandet har skett i strid med ett 

sekretessförbehåll, eller om parten eller partsrepresentanten har tagit del av uppgiften utan någon 

uttrycklig begräsning. Den som utnyttjar eller röjer företagshemligheter i strid med tystnadsplikten 

i nya FHL ska inte på grund av den överträdelsen straffas för brott mot tystnadsplikten enligt 

BrB.239 

  

                                                 
238 Prop. 2017/18:200, s. 114 ff. 
239 Prop. 2017/18:200, s. 115 ff. Se 20 kap 3 § BrB. 
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6. Analys 
Nedan kapitel börjar med att belysa de väsentliga nyheterna i den föreslagna FHL. Vidare disku-

teras huruvida den föreslagna lagen svarar på den aktuella kritiken på den nuvarande lagen. Av-

snittet avslutas med egna reflektioner över lagstiftningen. 

 

6.1 De väsentliga nyheterna i den nya lagen 
Sverige är det enda land inom EU som i dagsläget har en särskild lagstiftning om skydd för före-

tagshemligheter. Trots detta har det EU-direktiv som medlemsländerna ska införa, resulterat i att 

lagstiftaren valt att anta en helt ny lag till skydd för företagshemligheter eftersom ändringarna i 

nuvarande lagstiftning skulle blivit många. De mest väsentliga nyheterna i den nya föreslagna la-

gen är att fler angrepp på företagshemligheter ska vara otillåtna och kunna förbjudas, att den som 

angriper en företagshemlighet ska betala skadestånd i fler fall, att straffskalan för företagsspioneri 

skärps samt att tröskeln för att rapportera missförhållanden sänks. 

 

Skillnaden mellan den nuvarande lagen och den föreslagna lagen är att utöver bereda sig tillgång 

till ska lagen även omfatta fall där någon tillägnar sig, utan innehavarens samtycke, en företags-

hemlighet innebära ett angrepp. Utöver detta kan även någon anskaffa sig en företagshemlighet 

utan innehavarens samtycke på något annat sätt. Förändringarna syftar till att allt anskaffande, 

utnyttjande och röjande av en företagshemlighet som sker utan innehavarens samtycke ska räknas 

som angrepp och därigenom bör de godtagbara undantas. Lagen är trots detta långt ifrån uttöm-

mande ifråga om vilka angrepp på företagshemligheter som ska anses som obehöriga. Bedömning-

arna avgörs från fall till fall där bland annat gärningspersonens syfte och arbetsgivarens åtgärder 

för att bevara informationen som hemlig spelar en viktig roll. Lagen blir på så sätt otydlig men 

samtidigt öppnar den upp för flexibilitet. 

 

En arbetstagare som uppsåtligen eller av oaktsamhet utnyttjar eller röjer en företagshemlighet som 

arbetstagaren i sin anställning fått del av under sådana förhållanden att han eller hon insåg eller 

borde insett att den inte fick avslöjas, är skadeståndsskyldig. En nyhet i framtida lag är att det 

uttryckligen ska framgå att detsamma gäller då företagshemligheten finns hos en forskningsin-

stitution. En annan förändring i den föreslagna lagen är att alla angrepp på en företagshemlighet 

som tidigare har angripits, inte bara utnyttjande och röjande av hemligheten, ska kunna leda till 

skadeståndsskyldighet. Det nuvarande kravet att den som utfört det tidigare angreppet ska ha hand-

lat på ett sätt som är skadeståndsgrundande enligt FHL ska tas bort. Den breda definitionen av 

angrepp som föreslås innebär att det omfattar fler fall av skadeståndsansvar än i nuvarande lag, 

vilket är en förändring av lagen som är absolut nödvändig för att ett heltäckande skydd ska före-

ligga.  

 

Straffskalan för företagsspioneri skärps till ett straffminimum av fängelse i sex månader, vilket 

innebär att fler möjligheter finns att säkra bevisning under en utredning av misstänkt företags-

spioneri. Nyttan av detta kan diskuteras. En fängelsedom är kostsamt för samhället, men samtidigt 

behövs höga straffsatser för att ge tyngd åt lagstiftningen. Vi anser dock att riktigt höga böter som 

sanktion är lämpligare än fängelse. Inte minst med tanke på den bristande kapacitet svenska fäng-

elser har idag.  
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Av den föreslagna lagen ska det tydligt framgå att sådant som utgör ett brott eller något annat 

missförhållande inte är en företagshemlighet. Uttrycket missförhållande används istället för all-

varligt missförhållande, vilket innebär att tröskeln för vad ett missförhållande kan innebära inte är 

lika hög. Det måste dock finnas välgrundade misstankar om brottsligheten eller missförhållandena, 

för att straff enligt FHL inte ska aktualiseras. En lämplig lösning vore att sänka tröskeln, då en 

allmän oro för att träda fram och slå larm vid missförhållanden förekommit. Det är mycket viktigt 

att tydliggöra i lagstiftningen att detta alltid är tillåtet. Med den nya visselblåsarlagen har lagstif-

taren försökt ge extra skydd mot repressalier för arbetstagare när de slår larm om allvarliga miss-

förhållanden. Det har länge funnits såväl förhoppningar som ett behov av en sådan skyddslagstift-

ning. Det blir dock ett problem om lagen är otydlig och därmed möjlig att missförstå. En arbetsta-

gare ska inte behöva vara juridiskt kunnig för att förstå vad som är brukligt. 

 

6.2 Hur bemöter den föreslagna lagen kritiken mot den nuvarande lagen? 
För det första: Skadeståndsbeloppen i nuvarande FHL har ansetts vara för låga. Avsikten med 

nuvarande FHL är att det inte ska löna sig att angripa en näringsidkares företagshemligheter. Praxis 

visar dock att det inte utdöms full kompensation. I den föreslagna lagens förarbete står att skade-

ståndets storlek ska, liksom hittills, ta hänsyn till samtliga omständigheter av betydelse för bedöm-

ningen. Utgångspunkten är den skada som uppkommit genom angreppet ska ersättas.  “En rikt-

punkt för skadeståndsberäkningen bör (vår kursivering) vara att skadeståndet inte får bli så lågt att 

det blir ekonomiskt lönsammare att obehörigen utnyttja någon annans företagshemligheter än att 

på ett legitimt sätt förvärva hemligheten.” 

 

Skadeståndsbeloppen hör ihop med bevissvårigheterna inom detta rättsområde. Därför skulle det 

underlätta om det fanns en miniminivå för det skadestånd som ska utgå vid utnyttjande av en fö-

retagshemlighet, oavsett om någon skada kan visas. I Sverige döms dock, av tradition, sällan ut 

höga skadestånd, vilket befästs av ett tidigare refererat rättsfall då AD valde att sänka det skade-

stånd som tingsrätten fastställt. Det tycks finnas en viss ängslighet i AD:s bedömning, vilket kan 

bero på att domen är vägledande. Den svenska traditionen av låga skadestånd kommer sannolikt 

att behöva ändras mot bakgrund av den ökade globaliseringen - Sverige måste anpassa sig mer till 

andra länders syn på skadestånd. Med detta i åtanke anser vi att den nya lagen måste bli tydligare 

med att den som obehörigt anskaffar, utnyttjar eller röjer en företagshemlighet riskerar stränga 

konsekvenser. Vi hade föredragit att lagstiftaren, i propositionen, vågat byta ut ordet ”bör” mot 

ordet ”ska”. En angripen näringsidkare ska alltid ha rätt till skälig ersättning. Samtidigt är det 

viktigt att statuera exempel och visa att det ses allvarligt på att företagshemligheter angrips. 

 

För det andra: Bevissvårigheterna anses vara för stora med nuvarande lagstiftning. Det är svårt att 

bevisa att angreppet ägt rum på företagshemligheter. I den föreslagna lagen kommer straffmini-

mum höjas för grova fall av företagsspioneri till fängelse i sex månader, vilket innebär att det finns 

större möjligheter att säkra bevisning genom hemliga tvångsmedel för de grova fallen. Däremot är 

det endast särskilt kvalificerade fall av företagsspioneri som ska anses som grovt brott, precis som 

i nuvarande lagen.  

 

Slutsatsen blir att den föreslagna lagen kommer att innebära vissa förbättringar när det gäller de 

grova fallen, där bevissvårigheterna tidigare varit stora. Däremot kommer det inte att göra någon 

skillnad för de mindre, och desto vanligare, fallen av anskaffande, röjande och utnyttjande av fö-

retagshemligheter. Det rör sig många gånger om information där det är svårbevisat huruvida just 



42 

 

den hemliga informationen medfört ett försprång i konkurrensen, vilket är ett krav. Ett annat pro-

blem, som är svårt att lösa, är om en konkurrent stjäl en företagshemlighet som denna i sin tur 

håller hemlig och använder försiktigt. Vi ser inte hur någon lagstiftning skulle kunna lösa denna 

problematik. Det är dessutom svårt att ändra på det faktum att gränsdragningen mellan know-how 

och företagshemligheter är suddig. Precis som i kommentarer till nuvarande lagstiftning gäller 

fortfarande att det många gånger är den anställde själv som är själva företagshemligheten. Att 

sänka bevisgraden skulle samtidigt innebära att den enskilda arbetstagaren får svårare att nyttja sin 

erfarenhet på arbetsmarknaden. 

 

Något som också försvårar situationen är att termerna yrkeshemlighet och företagshemlighet an-

vänds i andra lagstiftningar där de varken definieras eller motiveras, vilket också gäller den nya 

föreslagna FHL. Genom praxis har det framkommit att just dessa två begrepp i praktiken ofta 

överensstämmer. Vi anser dock att detta gör att det många gånger kan vara svårt att fastställa vad 

som omfattas av begreppen i de olika lagarna, vilket leder till att det blir onödigt otydligt.  

  

För det tredje: Det straffrättsliga skyddet mot och de påföljder som finns för arbetstagare som 

angriper företagshemligheter anses för svagt. Om en arbetstagare, inom ramen för sina tilldelade 

uppgifter, tar del av företagshemlig information och sedan lämnar ut den, är handlandet straffritt 

enligt nuvarande lag. I den nya föreslagna lagstiftningen framgår att erfarenheter och färdigheter 

som en arbetstagare har fått vid normal yrkesutövning inte är en företagshemlighet. Inte heller är 

information om något som utgör ett brott eller annat allvarligt missförhållande att betrakta som en 

företagshemlighet (visselblåsare). Enligt direktivet ska skyddet utvidgas för företagshemligheter i 

de fall då exempelvis en arbetstagare, utan arbetsgivarens samtycke, tar med sig dokument hem 

som arbetstagaren har lovlig tillgång till på arbetsplatsen och som innehåller företagshemligheter. 

Arbetstagaren måste dock ha som syfte att göra dokumenten till sina. I förslaget till nya lagen finns 

fortfarande kravet kvar att anskaffande av företagshemlighet måste skett olovligen för att brott ska 

föreligga. Eftersom gränsdragningen mellan vad som är behörigt och obehörigt är suddig, anser vi 

att detta krav ska slopas. I det uppmärksammade Ericsson-målet var det just den lovliga tillgången 

som fällde avgörandet och friade en av de tilltalade. Domslutet skulle, med vårt förslag, kunna få 

en annan utgång. Vi anser att domstolen ska lägga större vikt på syftet med anskaffandet snarare 

än själva tillgången till hemligheten.  

 

I den nya föreslagna lagen införs ett mer heltäckande skadeståndsansvar för den som olovligen 

anskaffar, utnyttjar eller röjer företagshemligheter samt omfattar den fler fall av olovligt anskaf-

fande av företagshemligheter. Vi tror att detta kommer leda till fler fall där skadestånds utdöms, 

vilket vi ser som positivt för att företag ska våga dela med sig av sina företagshemligheter och 

därmed bidra till samhällsutvecklingen. 

 

För att konkurrensen inom näringslivet ska vara effektiv är det viktigt att den enskilda arbetstaga-

ren har möjlighet att fritt utnyttja sin erfarenhet och utveckla sitt kunnande. Skyddet för företags-

hemligheter får därför inte vara så hårt att en arbetstagare hindras att byta jobb och att använda 

sina erfarenheter på sin nya arbetsplats. Ett ökat straffansvar skulle dock innebära att arbetsgivare 

kan känna en större trygghet med sina företagshemligheter gentemot sina anställda. Vi anser att 

det arbetsrättsliga skydd som finns, med bland annat lojalitetsplikten, tillsammans med den före-

slagna lagstiftningen trots allt ger ett förhållandevis gott skydd för arbetsgivaren. 
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För det fjärde: Nuvarande FHL saknar en generalklausul mot otillbörlig konkurrens. Det har inte i 

arbetet med den nya föreslagna lagstiftningen utarbetats någon generalklausul. Genom att i nya 

lagen utöka vilka angrepp som anses otillbörliga, har lagstiftaren försökt möta upp kritiken att 

generalklausul saknas. 

 

Även om 8 § FHL finns, menar kritiker att paragrafen inte ger angripna näringsidkare tillräckligt 

skydd och själva utformningen av 8 § är ett problem. Endast om företagshemligheten blivit angri-

pen enligt FHL eller sekretesslagen ger 8 § FHL skadeståndsansvar. I direktivet föreskrivs istället 

att skadestånd ska dömas ut vid alla typer av angrepp, så länge angriparen kände till eller borde 

känt till att deras handlande utgjorde olagligt anskaffande, utnyttjande eller röjande av en företags-

hemlighet. I nuvarande lag utgår bestämmelserna om skadestånd, som regel, från vem som har 

angripit företagshemligheten snarare än hur angreppet gått till. Bestämmelserna kompletteras 

bland annat med bestämmelser i andra lagar. Regeringen anser att nuvarande lag inte behöver 

ändras i detta avseende.  

 

För det femte: Kritik har uppkommit att FHL inte beaktar kunskapsföretagens situation. Regler 

som tillkommit för två, nästan tre decennier sedan kan inte tillgodose kunskapsföretagens behov 

av rättslig reglering. Lagstiftningen som ledde fram till nuvarande FHL har till viss del haft kun-

skapsföretagen och deras behov som ledstjärna men det finns inga specialregler för kunskapsföre-

tag. I den föreslagna lagen fortsätter kravet gälla att information ska avse affärs- eller driftförhål-

landen. Begreppet är väletablerat i svenska rätt och förekommer även i andra författningar. Att ta 

bort denna skulle ge sken av att information om vilka förhållanden som helst kan utgöra företags-

hemligheter. En nyhet är däremot att även en forskningsinstitution som bedriver forskningsverk-

samhet i syfte att utveckla kommersiella produkter, eller forskning som någon gång kommer få ett 

potentiellt kommersiellt värde, ska omfattas av lagen. 

 

Det som är viktigt, och som också framkommit av EU-direktivet, är att arbetsgivaren gör klart för 

sina anställda att viss informationen som tilldelas dem utgör en företagshemlighet. Enligt vår för-

menande är detta extra viktigt för kunskapsföretagen då deras verksamhet befinner sig i gränslan-

det för lagstiftningen. Eftersom lagen är dispositiv anser vi att avtal mellan arbetsgivare och ar-

betstagare kan vara en effektiv lösning på problemet för kunskapsföretagen. Vi lever i en verklig-

het där avtal får allt större betydelse. Precis som vid skadeståndsfrågan måste svenska företag 

anpassa sig till en ny verklighet och inte förlita sig på att vår lagstiftning ger ett heltäckande skydd. 

 

6.3 Avslutande reflektioner 
I förarbetena till nya lagen framhåller lagstiftaren att det finns många fördelar med att använda 

samma språk och terminologi i svensk lagstiftning som i direktivet. På så vis skulle det inte råda 

några tvivel om att direktivet genomförts korrekt och att den svenska lagen skyddar samma upp-

gifter som lagen i ett land där direktivet genomförts ordagrant. Dessutom skulle lagen bli mer 

lättöverskådlig och tydlig. Trots detta har lagstiftaren valt att, till största delen, behålla svensk rätts 

terminologi för att den är väletablerad i vårt svenska rättssystem. Konsekvenserna blir att våra 

förpliktelser med främst direktivet, men även exempelvis TRIPS-avtalet, kräver att rättstillämpa-

ren ser till, inte bara FHL, utan även till bland annat RB och BrB. Ett av problemen som studierna 

visar är att medlemsstaterna har olika definitioner av begrepp som företagshemlighet, olagligt an-

skaffande, utnyttjande eller röjande. Eftersom alla medlemsstater gör egna tolkningar av direktivet, 

kommer de problem som påvisades i studierna innan beslut om direktiv att kvarstå. Enligt vår 
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mening tar detta delvis udden av syftet med direktivet. Tanken är att rättstillämpningen ska bli 

enhetlig och tydlig inom EU. En stor del av vår näringsverksamhet är snarare internationell än 

nationell och hela idén med EU är att varor och tjänster ska kunna flöda fritt. Kanske vore det 

bättre om EU inkorporerade en lagstiftning i medlemsländernas rättssystem?  

 

Att nya lagen kommer leva upp till EU-direktivet råder det inget tvivel om, men det kommer att 

bli domstolarna som i framtiden får avgöra begreppsfrågor och det finns en risk för missförstånd 

medlemsländer emellan. En otydlig lagstiftning kommer ändå bara att leda till att den ersätts med 

något som den enskilda företagaren känner sig trygg med, till exempel ett avtal. Med nuvarande 

lagstiftning tvekar svenska näringsidkare att dela med sig av företagshemligheter till utländska 

aktörer, då det saknas skydd för företagshemligheter i många EU-länder.  

 

Kommer då denna tveksamhet att lindras av den nya lagstiftningen? Vi tror att avtal mellan parter, 

snarare än statligt skydd via lagstiftning, kommer att spela en ännu större roll i framtiden. Det lyser 

igenom att lagstiftaren känt sig trygg med den nuvarande FHL och det faktum att den under ett 

flertal år, med vissa undantag rörande exempelvis skadeståndets storlek, fungerat väl.  
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