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Sammanfattning
Skyddet för företagshemligheter i Norden är ett av det områden där den
nordiska rättsgemenskapen inte slagit igenom. Syftet med uppsatsen är att se
hur mycket och på vilket sätt de nordiska lagstiftningarna till skydd för
företagshemligheter skiljer sig åt. Jämförelsen sker i uppsatsen genom att
först se på begreppen företagshemlighet och näringsverksamhet för att se
hur dessa definieras i de olika länderna. Begreppet obehörigt angrepp
jämförs och analyseras för att kunna konstatera att det i de aktuella länderna
är domstolarna som närmare bestämmer innehållet i skyddet för
företagshemligheter.

Strukturen på lagarna skiljer sig åt väsentligt, i Danmark och Norge är
skyddet uppdelat mellan MfL/MFL och straffeloven. I Finland är all
allvarligare brottslighet reglerad i strafflagen och mindre allvarliga angrepp
på företagshemligheter regleras i OtillbFörfL. I Sverige är lagstiftningen
samlad i FHL. Syftet med lagarna är dock det samma, att värna  om
företagets konkurrensförmåga. Skyddet för företagshemligheter är med
andra ord en del av konkurrensrätten.

Intrycket att den Svenska FHL, som är den mest strukturerade av de olika
lagarna, också är den som ger det bästa skyddet håller inte riktigt. I Norden
är det svensk lag som är minst benägen att straffa angrepp på
företagshemligheter. Sverige vill istället att skyddet upprätthålls genom
civilrättsliga sanktioner.



2

Förord
Intresset för skyddet för företagshemligheter väcktes när jag läste kursen om
know-how i företag. Under ledning av Dr Professor Reinhold Fahlbeck fick
vi lära oss FHL funktioner och hur lagen samspelar med andra lagar. Som
juris studerande har jag varit intresserad av det Nordiska samarbetet som är
och under lång tid har varit en mycket viktig del av den svenska
rättsutvecklingen. Skyddet av företagshemligheter är en del av rätten där
nordisk rättsgemenskap inte föreligger och därmed ett ämne värt att utreda
ur komparativ synvinkel.

Jag vill tacka min handledare Reinhold Fahlbeck som har hjälpt mig genom
varje moment av arbetet. Den hjälp och regelbundna kritik jag fått har varit
ovärderlig.

I sökandet efter lämplig litteratur har jag haft stor hjälp av personalen på
UB1.

Gunilla Dencker
Lund 3 februari 2001
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1 Inledning

1.1 Syfte

Utgångspunkten för uppsatsen är den svenska lagen (1990:409) om skydd
för företagshemligheter (FHL). Ur lagstiftningen tas de viktigaste
grundbegreppen ut och sedan görs en jämförelse med norsk, dansk och finsk
gällande rätt. Syftet är att se hur mycket och på vilket sätt de nordiska
lagstiftningarna till skydd för företagshemligheter skiljer sig åt.

Uppsatsen skall begränsa sig till den privaträttsliga delen av FHL och därför
inte beröra opinionsfriheterna eller andra regler som rör den offentliga
sektorn eller privata näringsidkares kontakt med den offentliga sektorn.
Gränsdragningen mellan de två regelsystemen behandlas inte heller. Straff-
och skadeståndsbestämmelserna skall avhandlas. Det är högst intressant med
en jämförelse av effekterna av en lagöverträdelse eller ett avtalsbrott. På
grund av de nordiska ländernas olika uppbyggnad kommer
skadeståndsbestämmelser endast behandlas i den mån de är specifika för
skyddet för företagshemligheter. Av utrymmesskäl behandlas inte regler om
förbud och liknande.

Nu gällande lagar som innehåller bestämmelser om företagshemligheter i
Norden är framförallt:1

I Norge,  Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår, (1972 nr 47)
(MFL), och straffeloven.
I Danmark, Lov om markedsføring, 1994 (nr 428 af 1.6.1994), (MfL).
I Finland, Lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet, (1061/78),
(OtillbFörfL).

1.2 Material och metod

Jag har använt mig av offentliga utredningar, andra förarbeten (främst
propositioner), praxis och doktrin som rör de olika lagarna med regler om
skydd för företagshemligheter i Norden. Speciellt när det gäller den finska
rätten finns det inte mycket skrivet (som jag fått tag på) sedan revisionen av
strafflagen och OtillbFörfL varför jag i de avsnitten till stor del använt
primär-källor i svensk översättning. Då jag inte har några djupare kunskaper
i det finska språket har sökande i databaser försvårats. Rättspraxis behandlas
därför inte.

Jag har använt mig av traditionell juridisk metod.
                                                
1 Løchen Torvald C og Grimstad Amund, Markedsføringsloven, s 13.
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1.3 En kort historisk återblick

Inspirationen till de nordiska lagstiftningarna mot otillbörlig eller illojal
konkurrens har kommit utifrån.2 Det var främst den tyska rätten som
influerade den nordiska rätten i slutet av 1800-talet och i början på 1900-
talet. Det var Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), som tillkom
1896, och dess omarbetning, som tillkom 1909, som utgjorde en förebild för
det nordiska lagstiftningsarbetet.

I Sverige tillsattes i början av 1900 en utredning som skulle utreda
möjligheterna att lagstiftningsvägen hindra illojal konkurrens.3 Förslaget
som lades fram ledde endast i begränsad mån till reglering då det ansågs att
TF lade hinder i vägen. Resultatet blev Lagen (1919:446) med vissa
bestämmelser mot illojal konkurrens. Lagen ändrades senare till Lagen
(1931:152) med vissa bestämmelser mot illojal konkurrens, IKL. Reglerna
om yrkeshemligheter ändrades emellertid inte. På 1960-talet återupptogs
arbetet för att ändra lagen, resultatet blev att alla materiella regler i lagen
utom de som gällde företagshemligheter ändrades. Den 30 augusti 1979
tillsattes så en särskild utredning med uppdrag att utreda frågor om skydd
för företagshemligheter.4 Resultatet blev SOU 1983:52, betänkande av
utredningen om skydd för företagshemligheter. Det ledde till den nu
gällande lagen om skydd för företagshemligheter.

Lagen av 7 juli 1922 om utillbørlig konkurranse var den första lagen i Norge
som tog sikte på att motverka otillbörlig konkurrens.5 I slutet av 1950-talet
började de nordiska länderna i samarbete se över sina bestämmelser om
illojal konkurrens vilket 1966-67 resulterade i relativt enhetliga förslag till
nya lagar. Det svenska förslaget hade en starkare betoning på
konsumentskydd än de övriga ländernas förslag. Norge följde dock snart
efter med Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår (MFL). Lagen
innehöll, till skillnad från den svenska marknadsföringslagen, regler om
företagshemligheter (motsvarande begrepp i Norge är
bedriftshemmeligheter). Lagen omfattade därmed området för den tidigare
lagstiftningen mot illojal konkurrens.

I Danmark tillkom 1894 en lag om straf för brugen af urigtige
varebetegnelser som hade den engelska Merchandise Marks Act från 1887
som förebild.6 Lagen gav ett tämligen begränsat skydd mot illojal
konkurrens. I början av 1900 tillsattes en ny kommitté som skulle utreda
möjligheterna till ett mer heltäckande skydd mot falsk reklam och otillbörlig
konkurrens. Resultatet blev en utvidgad lag som utfärdades 1912. 1918 fick
lagen namnet lov om bestemmelser om uretmæssig konkurrence og
                                                
2 Stycket bygger på SOU 1983:52, Företagshemligheter, s 39.
3 Stycket bygger på SOU 1983:52 s 39 f.
4 SOU 1983:52 s 3.
5 Stycket bygger på SOU 1983:52 s 211.
6 Stycket bygger på SOU 1983:52 s 216 f.
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varebetegnelse (konkurrenceloven). Lagen innehöll bland annat regler om
företagshemligheter. 1937 infördes en generalklausul som förbjöd
handlanden som stred mot gott affärsskick. Även Danmark deltog i det
samnordiska reformeringsarbetet i slutet av 1950-talet och det danska
förslaget kom 1966. Förslaget resulterade inte i lagstiftning men arbetet
fortsatte och det slutliga resultatet blev lov nr 977 af 14.6.1974 om
markedsføring (MfL). Det kan nämnas att Udvalget for økonomisk
kriminalitet og datakriminalitet, som tillsattes den 21. oktober 1997, bla har
till uppgift att värdera behovet av en skärpning av straffnivån för ekonomisk
kriminalitet, i förhollande till andre brottstyper.7 Genomgången skall således
omfatta bla straffelovens bestämmelser om industrispionage. Den nuvarade
utredningen av Udvalget for økonomisk kriminalitet og datakriminalitet
tillsattes 21.10.1999, det finns idag inget planerat slutdatum.

I Finland fanns det i lagen om arbetsavtal av den 1 juni 1922 en
bestämmelse om att arbetstagare inte fick avslöja  arbetsgivarens affärs-
eller yrkeshemligheter (bestämmelsen finns idag i en ny lag från 1970 om
arbetsavtal).8 1930 tillkom den finska lagen om illojal konkurrens. Lagen
innehöll en generalklausul mot handlingar som stred mot god sed. På 1960-
talet deltog Finland i det nordiska lagstiftningsarbetet utan att det resulterade
i lagstiftning. 1978 antogs lag om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet
(OtillbFörfL). Lagen innehöll regler om företagshemligheter och gällde
endast förhållandet mellan näringsidkare. Ådömande av straff ankom på
allmän underrätt men till skillnad från den svenska lagstiftningen hade
näringsidkarna alltjämt möjlighet att bringa sina skiljaktigheter till
handläggning inom näringslivets gemensamma organ.

Finland genomförde 1990 vissa omstruktureringar och förändringar av
skyddet för företagshemligheter.9 Ändringarna skedde i anledning av en
revidering av strafflagen. 1988 framlades en proposition med de första
förslagen till ändringar i strafflagen och vissa andra lagar.10 Reglerna om
skydd för företagshemligheter som tidigare funnits OtillbFörfL flyttades
delvis till 30 kap strafflagen som omfattar näringsbrott. De regler vars
straffhot är böter är kvar i OtillbFörfL medan de allvarligare brotten på vilka
fängelse kan följa förflyttats till strafflagen.11

                                                
7 http://www.jm.dk/lovforb/140600.htm den 23 november 2000.
8 Stycket bygger på SOU 1983:52 s 221 f.
9 Lag (769/1990) om ändring av strafflagen.
10 Regeringens proposition 66/1988, Regeringens proposition till Riksdagen med de första
förslagen till ändringar i strafflagen och vissa andra lagar i syfte att genomföra en
totalrevidering av strafflagstiftningen.
11 Prop 66/1988 s 74.
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2 Syfte med och omfång av
skyddet för företagshemligheter

2.1 Den svenska lagstiftningen

I den svenska lagstiftningen är reglerna om skydd för företagshemligheter
samlade i Lagen om skydd för företagshemligheter (FHL).

2.1.1 Lagens syfte och placering i rättssystemet

Syftet med FHL är framförallt att skydda företagshemligheter. I
lagstiftningsarbetet har avvägningen mellan samhällets, företagens och de
enskilda konsumenternas intressen varit mycket viktig.12 Den gemensamma
nämnaren för de olika grupperna är att de har ett intresse av ”att det råder en
effektiv, sund och på lika villkor baserad konkurrens inom näringslivet”.13

Detta är också huvudmotiveringen till varför det offentliga ställer sitt
maskineri till förfogande för att skydda företagshemligheter. Den
företagsunika kunskapen är jämförbar med såväl materiella tillgångar som
immateriella ensamrätter. Lagens skiftande bakomliggande intressen visar
sig genom att lagen innehåller både civilrättsliga och offentligrättsliga
påföljder för lagöverträdelse. Syftet med lagstiftningen är med andra ord att
värna  om företagets konkurrensförmåga och det anses att den samlade
kunskapen inom företaget är mycket viktig för den förmågan.

Den slutenhet lagen medför står mot det enskilda och allmänna intresset av
insyn, kontroll, offentlighet och ett brett och fritt kunskapsutbyte. Inom det
offentliga är möjligheterna till insyn skyddade av opinionsfriheterna i YGL
och TF. Opinionsfriheterna har i huvudsak ingen tillämplighet inom det
privata näringslivet.

Vid en första anblick kan reglerna om företagshemligheter tyckas vara en
väl avgränsad del av rättssystemet.14 Bilden modifieras snabbt och visar då
att det finns gott om anknytningar till andra rättsområden. Lagen påverkar
och påverkas av bland annat yttrandefrihetslagstiftningen, arbetsrätten och
konkurrensrätten. Konkurrensrätten strävar efter ”ett balanserat ekonomiskt
system där marknadsekonomins grundpelare etableringsfrihet,
konkurrensfrihet och avtalsfrihet står relativt orubbade”.15 Reglerna om
företagshemligheter ingår i den del av lagstiftningen som gör undantag från
den fria konkurrensen på grund av rättspolitiska överväganden. Liksom
                                                
12 1988/89:LU30 Skydd för företagshemligheter s 14, 1989/90: LU 37 Skydd för
företagshemligheter s 15, se även Fahlbeck Reinhold, Företagshemligheter,
konkurrensklausuler och yttrandefrihet, s 181.
13 LU30 s 14, 1989/90:LU37 Skydd för företagshemligheter s 15, se även Fahlbeck s 181.
14 Stycket bygger på SOU 1983:52  s 75 f och Fahlbeck s 25 f.
15 SOU 1983:52  s 75.
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immaterialrätten hindrar alltså FHL fritt utnyttjande av information på
marknaden. Anknytningen till arbetsrätten är också stark, särskilt den icke
lagfästa regleringen om arbetstagares lojalitetsplikt.16

Yttrandefrihetslagstiftningen inskränker på många sätt FHL trots att
begränsningen inte uppmärksammas i lagtexten.17

Från rättssystematisk synvinkel är ändå FHL främst att hänföra till
konkurrensrätten då dess syfte är att befrämja en i samhällelig mening sund
konkurrens. Den rättssystematiska indelningen får betydelse för tolkningen
av lagen. Vid tolkning av lagen skall det konkurrensrättsliga tänkandet
beaktas speciellt. 18

2.1.2 Legaldefinitionen av begreppet företagshemlighet; 1 §
FHL

”Med företagshemlighet avses i denna lag sådan information om affärs- eller
driftförhållanden i en näringsidkares rörelse som näringsidkaren håller hemlig och
vars röjande är ägnat att medföra skada för honom i konkurrenshänseende.

Med information förstås både sådana uppgifter som har dokumenterats i någon form,
inbegripet ritningar, modeller och andra liknande tekniska förebilder, och enskilda
personers kännedom om ett visst förhållande, även om det inte har dokumenterats på
något särskilt sätt.”

I 1 § FHL finns den svenska legaldefinitionen av begreppet
företagshemlighet. För att få en helhetsbild av termen måste första och andra
paragrafen läsas ihop.

För att uppfylla begreppsbestämningen skall företagshemligheten för det
första gälla information om affärs- eller driftsförhållande i en
näringsidkares rörelse. För det andra skall informationen hållas hemlig
av näringsidkaren och det tredje objektiva kriteriet är att ett röjande av
informationen skall vara ägnat att medföra skada i
konkurrenshänseende.

För att ansvar skall kunna utkrävas fordras dessutom att angreppet är
obehörigt (2 § FHL) samt att angreppet skett uppsåtligen eller i vissa fall
av oaktsamhet.

Med information förstås både sådana uppgifter som har dokumenterats i
någon form, inbegripet ritningar, modeller och andra liknande tekniska
förebilder, och enskilda personers kännedom om ett visst förhållande, även
om det inte har dokumenterats på något särskilt sätt.19 Exempel på vad
information är ges i 1 § 2 st FHL och begreppet har en mycket vid innebörd.

                                                
16 Fahlbeck s 26.
17 Fahlbeck s 25.
18 Fahlbeck s 26.
19 Se även AD 2000 nr 3.



9

Information skall röra affärs- eller driftförhållanden för att omfattas av
FHL. Detta betyder att informationen skall ha anknytning till företaget och
den verksamhet som bedrivs där. Företagshemligheter omfattar inte endast
enskilda affärshändelser utan även information av mer allmänt slag såsom
marknadsundersökningar, marknadsplanering osv. I NJA 1998 s 633 ansågs
informationen vara del i näringsidkarens rörelse trots att det gällde en
affärsplan för ett annat bolag. HD konstaterade att “en affärsidé som är
framtagen av en näringsidkare får anses ha anknytning till dennes rörelse
även om genomförandet av affärsidén förutsätter samarbete med andra eller
är ett förslag om hur någon bör agera”.20 Enligt Sandgren är det “svårt att se
att någon form av kommersiell information faller utanför FHL”.21

Som företagshemlighet räknas inte anställdas personliga skicklighet,
personliga kunskaper och personliga erfarenhet. Mer allmän kännedom om
marknads- och branschförhållanden är därmed inte företagshemligheter även
om en anställd med sådana kunskaper kan vara svår att ersätta.22

Informationen skall hållas hemlig av näringsidkaren.23 HD kräver inget
absolut hemlighållande.24 Informationen skall dock inte ha varit tillgänglig
för envar som har intresse av den. Inom ett företag får informationen inte
avslöjas för andra än de anställda som behöver den för att fullgöra sitt
arbete. Spridning utanför företaget får inte vara allmän och okontrollerad
utan informationen skall i princip hållas inom en identifierbar och sluten
krets. Näringsidkaren skall antingen klargöra att informationen inte får
spridas, eller skall detta på något annat sätt stå klart för de inblandade.25

Kravet på att angreppet skall vara ägnat att medföra skada för
näringsidkaren i konkurrenshänseende begränsar lagens räckvidd. Lagen
skyddar endast information som är av betydelse för ett företags
konkurrensförmåga då denna konkurrerar på marknaden med de
konkurrensmedel som är förenliga med kravet på en sund konkurrens.26

                                                
20 NJA 1998 s 633. Innebörden är att FHL skyddar små innovatörer. Idéer som utformas i
sådana bolag behöver ofta andra inblandade för att kunna förverkligas.
21 Claes Sandgren, Skyddet för företagshemligheter, Juridisk tidskrift 1998-99 nr 3, s 670 f.
22 Se AD 1984 nr 20, Prop 1987/88:155, Om skydd för företagshemligheter, s 35 och
Fahlbeck s 185 och avsnitt 6.
23 Fahlbeck s 186 f.
24 NJA 1998 s 633. JAHAB stämde genom Jan H Lärarförbundet och Apple. JAHAB hade
kontakter med Lärarförbundet och Apple för att genomföra sin affärsidé som syftade till en
ökad användning av datorer som pedagogiskt hjälpmedel i skolan. I idén ingick att en
läraranknuten organisation samt en dataleverantör, tillsammans med JAHAB, skulle starta
ett bolag varifrån verksamheten skulle bedrivas. JAHAB:s idé utvecklades till en plan för
hur idén skulle realiseras. Planen nedtecknades i vad JAHAB kallade Verket. Innehållet i
Verket hade endast röjts för eventuella framtida samarbetspartners. För Apple hade JAHAB
uttryckligen angett att Verket var hemligt och i Lärarförbundet fall hade förhandlingar skett
i uttalat syfte att få igång ett samarbete för att utnyttja Verket kommersiellt. På grund av
omständigheterna hade JAHAB enligt HD befogad anledning att utgå ifrån att det stod klart
för Lärarförbundet att JAHAB ville hålla Verket hemligt.
25 Se NJA 1998 s 633.
26 Fahlbeck s 190 och 194.
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Skadan skall vara sådan som erkänns av rättsordningen. Utanför lagens
användningsområde faller då information om bevisad brottslig verksamhet
och (bevisade) särskilt allvarliga missförhållanden. 2 § FHL utesluter
påföljd i situationer då misstanke om brott finns eller då information
avslöjar andra allvarliga missförhållanden. Gränsen mellan vad som är
information om särskilt allvarliga missförhållanden som faller utanför FHL:s
användningsområde och vad som är allvarliga missförhållanden som
utesluter ansvar enligt 2 § FHL är oklart.27 Bedömningen görs av angriparen
själv på egen risk. Syftet med angreppet måste vara att bringa informationen
till allmän kännedom eller att avslöja förhållandena för en behörig
myndighet.

Enligt förarbetena är det inte nödvändigt att skada faktiskt inträffar utan det
räcker att situationen är sådan att den typiskt sett medför skada. Det krävs
också att informationen är av viss kvalificerad art annars kan typiskt sett en
skada inte uppkomma.28

Kundregister uppfyller oftast rekvisiten för vad som är en företagshemlighet.
I AD 1998 nr 80 befanns även personalregistret vara en företagshemlighet,
vilket inte är lika självklart. I registret fanns uppgifter om personalens
speciella färdigheter mm vilket gör att registret representerar ett ekonomiskt
värde för företaget.   

Konkurrensklausuler kan vidga skydd mot att arbetstagare tar anställning
hos konkurrent. Giltigheten av dylika klausuler begränsas av 38 § AvtL.

2.1.3 Obehöriga angrepp; 2 § FHL

”Lagen gäller endast obehöriga angrepp på företagshemligheter.

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

                                                
27 Fahlbeck s 191.
28 NJA 1998 s 633, se även NJA 1995 s 347. Termen yrkeshemlighet i RB 36:6 har
betydelse för tolkningen av begreppet företagshemlighet. I NJA 1995 s 347 slogs det fast att
de båda begreppen i all väsentlighet stämmer överens. I fallet fastställdes att det krävs att en
hemlighet representerar ett ekonomiskt värde för företaget för att en företagshemlighet skall
föreligga. Saken gällde en banks instruktioner rörande banktjänstemäns skyldighet att
kontrollera legitimationshandlingar vid kontantuttag. Ett par personer hade genom bedrägeri
tagit ut pengar från en bank. Gärningsmännen ville visa medvållande från bankens sida och
begärde därför ut nämnda instruktioner. Begreppet yrkeshemlighet omfattar fabrikationssätt,
anordning, affärsförhållande eller annat som kan anses som något för ett visst affärsföretag
egendomligt och beträffande vilket innehavaren har ett särskilt anspråk att det inte
uppenbaras. Det krävs i allmänhet att yrkeshemligheten har ett ekonomiskt värde för
företaget. Föreskrifter som syftar till att hindra obehöriga uttag är viktiga då bankens
konkurrenssituation påverkas därav. Informationen hade därför ett ekonomiskt värde för
banken och på grund av detta utgjorde informationen en företagshemlighet. Se även NJA
1999 s 469.
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Som ett obehörigt angrepp anses inte heller att någon utnyttjar eller röjer en
företagshemlighet som han eller någon före honom har fått del av i god tro.”

2 § FHL är en generalklausul som alltid måste vara uppfylld för att ansvar
enligt FHL skall kunna utdömas.29 Lagen gäller med andra ord endast
obehöriga angrepp på företagshemligheter. Bestämmelsen är ytterligare en
begränsning av lagens räckvidd och den anknyter till 1 § FHL. Exempel på
vad som inte är obehöriga angrepp uppges i lagrummets andra och tredje
stycke. Paragrafen ger domstolarna ett utrymme att väga skyddet för
företagshemligheter mot andra intressen. I ett obehörigt utnyttjande “ligger
att företagshemligheten uppsåtligen eller av oaktsamhet används på ett sätt
som inte var avsett i affärsrelationen”.30

Ett angrepp är inte heller obehörigt ifall kunskapens egenskap av
företagshemlighet har utsläckts. Godtrosförvärv tar bort informationens
egenskap av hemlighet och varken straff (4 §) eller skadestånd (8 §) kan då
bli aktuellt. Exstinktiva godtrosförvärv är alltså möjliga.31 Andra situationer
då ett utnyttjande eller röjande inte är obehörigt är då företaget direkt eller
indirekt medgivit till utnyttjandet eller röjandet och vid vittnesplikt.32

2.1.4 Näringsverksamhet och arbetstagarbegreppet.

Begreppet näringsverksamhet har samma betydelse i FHL som i annan
svensk lagstiftning. I lagens förarbeten hänvisas till konsumenträtten.33

Information som skyddas enligt FHL är information i en näringsidkares
rörelse.34 En näringsidkare är en fysisk eller juridisk person som
yrkesmässigt driver verksamhet av ekonomisk art. En näringsverksamhet
kan vara offentlig eller privat.35 Ideella rörelser och dylika verksamheter som
kan ha ekonomiska konsekvenser men inte är ekonomiska till sin art faller
utanför näringsidkarbegreppet.36 Ett exempel är fackligt arbete som avser
opinionsbildning, förhandlingar mm. Begreppet är mycket vidsträckt och
företaget behöver inte vara inriktad på vinst eller ha en viss omfattning.37

Verksamheten måste dock vara yrkesmässig. En person som utför uppdrag
åt andra är en näringsidkare om det inte endast rör sig om något enstaka
uppdrag.

Ansvaret enligt 6 och 7 §§ är det samma vilket gör att näringsidkar- och
arbetstagarbegreppen inte är av så stor vikt för tillämpningen av FHL.38 FHL
                                                
29 Fahlbeck s 194 f.
30 Prop 1987/88:155 s 43, se även Sandgren s 674.
31 Fahlbeck s 204.
32 Prop 1987/88:155 s 45, LU30 s 32, LU37 s 35, Fahlbeck s 204.
33 Prop 1987/88:155 s 35, prop 1984/85:110, förslag till konsumenttjänstlag.
34 Fahlbeck s 20.
35 Till näringsverksamhet hör de affärsdrivande verken som SJ med flera och andra
offentliga företag som driver affärsverksamhet. Utanför begreppet faller sådant som utgör
myndighetsutövning. Fahlbeck s 184.
36 Fahlbeck s 20.
37 Fahlbeck s 184.
38 Stycket bygger på Fahlbeck s 232.
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har alltså undvikit gränsdragningen som därför i huvudsak saknar praktisk
betydelse.

2.2 Den norska lagstiftningen

I den norska lagstiftningen har reglerna om företagshemligheter delats upp i
två olika lagar. Förhållandet näringsidkare emellan behandlas av Lov om
kontroll med markedsføring og avtalevilkår (MFL). Andra angrepp på
företagshemligheter beivras genom straffeloven.

2.2.1 Lagens syfte och placering i rättssystemet

Lønns- og prisdepartementet ansåg att det i den nya lagen skulle göras
tydligare att syftet är att beskydda både de näringsdrivandes,
konsumenternas och allmänhetens intresse för en sund marknad.39 Skälet till
att den nya lagen fick en bestämmelse om skydd för företagshemligheter var
dels att de flesta grenar av det moderna näringslivet arbetar under stor
konkurrens, dels att det läggs ner stora investeringar för att utveckla nya
produkter, nya metoder och nya former för marknadsföring mm. Värdet av
de investeringar som görs är att företaget ensamt får utnyttja resultatet.
Avsaknaden av ett skydd minskar investeringsviljan och hämmar därmed
utvecklingen.40 Lagen innehåller enbart regler som rör förhållandet mellan
näringsidkare. Andra aktörer som missbrukar företagshemligheter straffas
enligt straffeloven.

I Norge ses skyddet för företagshemligheter näringsidkare emellan som en
del av konkurrensrätten medan skyddet från andra angripare är en del av
straffrätten.41 Konkurrensrätten i Norge delas upp i tre huvuddelar:
immateriella rättigheter, regler till skydd mot vissa illojala beteenden på
marknaden och regler som skall hindra att näringsidkarna sinsemellan ingår
i konkurrenshämmande avtal (till exempel kartellbildning). I
konkurrensrättsligt hänseende regleras alltså illojal konkurrens mellan
näringsidkare av MFL.

2.2.2 Definitionen av begreppet företagshemlighet 42

Begreppet företagshemlighet är inte definierat i lagen men tolkningshjälp
finns i bland annat förarbeten43 och doktrin. Knoph beskriver begreppet som
att ”med en bedriftshemmelighet forstår man innsikter og kunnskaper som
                                                
39 Innst. O. XIX for 1971-1972, Instilling fra administrasjonskomitéen om lov om kontroll
med markedsføring, s 1.
40 Instilling fra administrasjonskomitéen s 4.
41 Stycket bygger på Instilling fra Konkurranselovkomiteen (Otta 1966), lovutkast med
motiver til lov om utilbørlig konkurranse, s 6.
42 Kapitlet bygger på Løchen s 133 ff, Knoph Ragnar, Bedriftshemmeligheters
rettsbeskyttelse, s 3 ff, Fougner Jan, Arbeidsavtalen : utvalgte emner, s 242 ff.
43 Instilling fra Konkurranselovkomiteen s 47 ff.
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en forretning eller en fabrikk har, og som man holder hemmelig for selv å
kunne utnytte dem i kampen mot konkurrentene.”44

Företagshemligheter kan vara av både teknisk och merkantil natur eller en
blandning därav. Hemligheter av teknisk natur kan vara materialiserade i
mekaniska lösningar eller vetande om råmaterial och produkter. Merkantila
hemligheter kan vara exempelvis statistik, kundlistor, kunskap om
inköpsskillnader och marknadsföring. Allmän fackkunskap som en
arbetstagare tillägnar sig under anställningen är aldrig en företagshemlighet.
Inte heller omfattas erfarenheter som en anställd tillgodogör sig under
anställningstiden även om de kan vara mycket värdefulla för en
näringsverksamhet.45 Det kan vara svårt att avgöra vad som skyddas och vad
som är mer allmänt vetande, i övergångsområdet finns uttrycket know-
how.46

En företagshemlighet skall uppfylla minst två krav för att skyddas av den
norska lagstiftningen.47 Dels skall informationen uppfylla vissa kvalitativa
krav, dels skall den hemlighållas. Det första rekvisitet innebär dels att
hemligheten skall vara betydelsefull, dels att den skall vara specifik i
relation till den aktuella affärsrörelsen. Vanligtvis innebär det att
hemligheten är utvecklad för eller vid verksamheten och att den inte är känd
tidigare. Detta hindrar inte att hemligheten kan vara en gammal, nyupptäckt
metod eller att två företag oberoende av varandra kan komma på samma
hemlighet. Enligt Fougner är gränsen mellan allmänt tillgänglig information
och konfidentiell information flytande.48 Det kan räcka med att
systematisering, bearbetning eller insamling av information är dyr eller
tidskrävande för att den skall kunna klassificeras som en
företagshemlighet.49 Ett exempel på detta är resultaten av en
marknadsundersökning.

Informationen måste dessutom hållas hemlig. Detta kan ett företag göra
genom att markera den med instruktioner, förklaringar om tystnadsplikt eller
                                                
44 Nordiska juristmötet 16 1934 Oslo, Forhandlinger på det sekstende Nordiske juristmøte i
Oslo den 23., 24. og 25. august 1934, s 16.
45 Se särskilt Fougner s 243 och Rt. 1985 s 612. En ingenjör utvecklade en ”tørkehylle” åt
sin arbetsgivare. Ingenjören bytte sedan arbete och utvecklade på sin nya arbetsplats en ny
variant av produkten. Då den första produkten byggde på allmänt kända principer och den
andra produkten inte inkräktade på något mönsterskydd eller var förväxlingsbar med den
första produkten stred ingenjörens agerande inte mot markedsføringsloven. Arbetet med att
utveckla den första ”tørkehylle” var säkert till nytta vid det senare arbetet men det innebar
alltså inget angrepp på företagshemlighet.
46 I Rt. 1964 s 238 definieras begreppet som ”den samling av tekniske detaljer, kunnskaper
og erfaringer som samlet kan vaera avgjørende for en bedrifts konkurranseevne, men som
hver for seg kan synes ubetydelige. Begrepet dekker således hovedsakelig området mellom
bedriftshemmeligheter og allmen teknisk viten. Det kan også overlappe disse områdene og
da saerlig det siste. Inneholder <<know-how>> en bedriftshemmelighet må den behandles
som sådan, men ellers icke (författarens kursivering).”
47 Løchen s 134.
48 Fougner s 243.
49 Se Rt. 1997 s 199.
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regler som begränsar personkretsen som har tillgång till informationen eller
helt enkelt låsa in den.50 Ofta försöker företag tillgodose dessa krav genom
att i anställningsavtalet infoga en konkurrensklausul. 38 § Avtaleloven
begränsar giltigheten av konkurrensklausuler. Information behåller inte sin
egenskap av hemlighet om den sprids till samarbetspartners eller liknande,
men kretsen får inte flyta ut för mycket. Kontrollen över informationen och
dess karaktär av hemlighet måste behållas. Den vanligaste lösningen är att
utomstående beläggs med tystnadsplikt innan informationen lämnas ut.

2.2.3 Obehöriga angrepp

I MFL och straffeloven finns olika begrepp som i huvudsak motsvarar
FHL:s krav på att ett angrepp på företagshemlighet skall vara obehörigt. I 7
§ MFL finns begreppet ”rettsstridigt”, i 405 a § straffeloven finns
begreppet ”på urimelig måte” och i 294 § straffeloven finns begreppet
”uberettiget”.

Utnyttjandet är rättsstridigt enligt 7 § MFL om bruket sker utan samtycke, i
strid med avtal eller uppenbara förutsättningar.51 Kravet på att ett utnyttjande
skall vara rättsstridigt för att omfattas av lagen innebär att det inte är
straffbart för en anställd att använda i anställningen förvärvad kunskap om
detta ”i ubillig grad ville vanskeliggjøre hans adgang till erverv”.52 Uttrycket
möjliggör en värdering i det enskilda fallet, anses handlingen inte tillräckligt
oberättigad faller allt ansvar inklusive straffansvaret. Detta gäller ansvaret
både för under- och överordnade. I värderingen kan principerna bakom 38 §
avtalslagen vara av betydelse.53

I Rt. 1997 s 199 diskuterades vad ett rättsstridigt utnyttjande innebär:

”Hva som ligger i rettsstridsreservasjonen vil avhenge av den konkrete
situasjon. Dersom utnytteren har opptrådt subjektivt klanderverdig, vil det
være nærliggende å si at det foreligger en rettsstridig utnyttelse. Men også
vurderinger ut fra konkret rimelighet, for eksempel at en samarbeidsavtale
som har vart i mange år er oppsagt, kan spille inn. Dette momentet kan ha
vekt i ulike retninger. På den ene side kan det være viktig att en part ikke
avskjæres fra fortsatt å utnytte sin egen spisskompetanse. På den annen side
kan det tidligere samarbeidet lede til krav om en særlig lojalitet”.54

                                                
50 Løchen s 134.
51 Løchen s 135.
52 Ot.prp. nr. 57 for 1971-72, Lov om markedsmisbruk, s 26.
53 Ot.prp. nr. 57 s 26.
54 I Rt. 1997 s 199 samarbetade en ingenjörfirma (I), en båtbyggningsfirma (B) och ett
rederi (R) för att utveckla en viss slags katamaran. När 15 st katamaraner kontrakterats sade
B upp avtalet. B utvecklade sedan tillsammans med R en ”annen generasjon av båten” med
hjälp av den teknologi och de ritningar som tillhörde I. I stämde B och R och som grund för
stämningen angavs bland annat att B och R genom sitt handlande brutit mot 1 och 7 §§
MFL. Viktiga omständigheter var att det var I:s ritningar mm som utnyttjades för att
utveckla den nya modellen. Det ansågs också av betydelse att det var B och R som sade upp
det tidigare samarbetsavtalet samt att teknologin representerade ett stort värde. B borde som
före detta avtalspart visa stor försiktighet för att inte passera gränsen för oredligt
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Jämför Lassen som säger att ”Næringsdrivende som står i kontraktsforhold
med hverandre, eller har gjort det, eller forhandler om å gjøre det, må vise
større hensyn enn den utenforstående. Den som er blitt vist tillit, tår en sørlig
plikt till å vise hensyn.”55

När det gäller industrispionage ska anskaffandet ske på ”urimelig måte”.56 I
begreppet ligger att handlandet skall vara starkt klandervärt för att omfattas
av lagrummet. I konkurrenselovkomitéens instilling användes begreppet
”utilbørlig” i samband med industrispionage. För att ett handlande skall
träffas av begreppet måste det vara fråga om ett beteende som är ”sterkt
kritikkverdig”.57

I 294 § straffeloven används begreppet ”uberettiget”.
Konkurrenselovkomitéen anger att privat utnyttjande inte behöver vara
oberättigat.58 Ett exempel som anges är situationen då en arbetare använder
företagets hemliga likörreceptet för att göra likör för hemmabruk.

Gemensamt för de olika begreppen är att de ger möjlighet till en subjektiv
bedömning av gärningen. Domstolen skall fråga sig om handlingen är
tillräckligt klandervärd för att föranleda påföljd. I vart fall 7 § MFL ger
möjlighet till att i bedömningen väga in olika intressen (såsom tex värdet av
en effektiv nyhetsförmedling). Straffelovens subjektiva bedömning inriktar
sig mer på hur klandervärd handlingen är.

2.2.4 Näringsverksamhet; 19 § MFL

”En handling anses etter loven som foretatt i næringsvirksomhet enten den er foretatt
av den næringsdrivende selv, eller av noen som opptrer på hans vegne. En
næringsvirksomhet går inn under loven selv om den enhet (bedrift, institusjon, anstalt,
innretning eller annet) som driver virksomheten, ikke tar sikte på fortjeneste.

---------------”

För att MFL skall vara aktuell vid ett angrepp på företagshemlighet krävs att
hemligheten utnyttjas i näringsverksamhet. Andra angrepp på
företagshemligheter beivras enligt straffeloven. Trots att det sällan uppstår
tvivel huruvida det är fråga om en näringsverksamhet eller ej så finns det
mycket skrivet om saken och det finns också många rättsfall.59 I 19 § MFL
                                                                                                                           
utnyttjande. Å andra sidan hade I fått bra betalt under avtalstiden i form av  timpenning,
royalty och säljprovision. B stod de flesta riskerna. B försökte dock medvetet kringgå I:s
rättigheter. Det samlade bruket av ritningar, byggspecifikationer och resultat från
modellförsök var rättsstridigt och ett brott mot 1 och 7 §§ MFL. Se även Fougner s 245.
55 Lassen Birger Stuevold, Om tyveri av bygninger og anlegg – idébeskyttelse og vern mot
etterligning, s 5.
56 Ot.prp. nr. 57 s 23.
57 Instilling fra Konkurranselovkomiteen s 51.
58 Instilling fra Konkurranselovkomiteen s 52.
59 Løchen s 21.
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definieras begreppet näringsverksamhet.60 Näringsverksamhet kan drivas av
såväl det offentliga som det privata. Antagligen förutsätter lagen viss
kontinuitet i verksamheten ”for å tilfredsstille tillbud og etterspørsel i
næringsvirksomhet.”61 Det är oväsentligt om näringen har för avsikt att vara
vinstgivande eller inte.

En annan aspekt på begreppet näringsverksamhet är vilka personer som kan
agera å näringsidkarens vägnar.62 19 § 1 st anger att andra kan handla i
näringsidkarens ställe. 17 § reglerar personligt ansvar för dessa aktörer vid
medverkan till överträdelser enligt 2-9 §§. I första hand avser 19 §
direktörer, avdelningschefer, säljare och andra som utåt sett uppträder
självständigt. Även personer som inte är anställda kan omfattas av 19 §, till
exempel konsulter och andra som är knutna till verksamheten med speciella
uppdrag. Underordnad personal anses i princip inte tillhöra gruppen som kan
avkrävas ansvar, eftersom de sällan kan har en sådan ställning att de kan
sägas uppträda å verksamhetens vägnar. 17 § gör vidare undantag för vissa
anställda som expediter, tjänstemän eller andra liknande underordnade när
deras handlande väsentligen varit föranlett av deras beroende ställning till
näringsidkaren. Enligt Løchen krävs det mycket för att personligt ansvar
skall kunna göras gällande mot anställda.63

2.3 Den danska lagstiftningen

Den danska lagstiftningen om skydd för företagshemligheter är delad mellan
straffeloven och MfL.

2.3.1 Lagens syfte och placering i rättssystemet

Marknadsföringslagens regler är både konkurrent- och
konsumentcentrerade.64 I det förstnämnda hänseendet rör det sig om de
näringsdrivandes kamp om kunderna, avsättningskonkurrens i vid mening.
Utgångspunkten är näringsidkarnas fria tillgång till att konkurrera på
marknaden. De konkurrensrättsliga reglerna avgränsar denna frihet genom
att begränsa de medel, med vilka konkurrensen kan bedrivas. Gemensamt
för all konkurrensrättslig reglering är att kravet på den lojala konkurrensen
skall upprätthållas.65

                                                
60 Lagen från 1922 angav att lagen skall gälla ”enhver art av yrkesmessig virksomhet som
hovedsakelig er rettet på økonomisk vinding”, se Instilling 1919 s 21. I 1966 års förarbeten
står att näringsverksamhet är något ”som  drives vedvarende”, se Instilling fra
Konkurranselovkomiteen s 20.
61 Løchen s 22.
62 Stycket bygger på  Løchen s 25 ff.
63 Løchen s 27.
64 Stycket bygger på Krüger Andersen Paul mfl, Dansk privatret, [1997] s 711.
65 Se även Betænkning nr 416/1966, betænkning angående en ny konkurrencelov. Afgivet af
det af handelsministeriet den 21. Januar 1059 nedsatte udvalg, s 30, Betænkning nr
681/1973, forbrugerkommissionens betænkning II, Markedsføring, Forbrugerombudsmand,
Forbrugerklagenævn, s 23 f och Betænkning nr 1236/1992, ny markedsføringslov,
betænkning afgivet af Industriministeriets utvalg vedrørende markedsføringsloven, s 27 f.
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Den del av MfL som är aktuell i denna uppsats gäller den illojala
konkurrensen.66 Dessa regler har en nära anknytning till immaterialrätten och
är en del av konkurrensrätten. Liksom immaterialrätten vilar reglerna om
skydd för företagshemligheter på principen att nyttigt arbete bör respekteras
och beskyddas mot medveten efterlikning eller snyltning på andras insatser.
Genom de aktuella reglerna i MfL kompletteras det immaterialrättsliga
skyddet.

2.3.2 Definitionen av begreppet företagshemlighet

Den danska lagen innehåller ingen definition av begreppet
företagshemlighet men ledning finns i praxis och doktrin.67 Med
erhvervshemmelighed avses både kommersiella och tekniska hemligheter,
som inte är allmänt tillgängliga ens för de med fackkunskap.68 Vetandet
får alltså endast vara känt av en begränsad krets personer, utgöra en
konkurrensfördel samt vara hemligt.

Merkantila hemligheter kan vara svåra att avgränsa då de sedda var för sig
kan tyckas vara obetydliga men som helhet utgöra en konkurrensfördel.69

Denna typ av hemligheter är svåra att tydligt avskilja från know-how som är
ett svårdefinierat begrepp. Exempel på merkantila hemligheter kan vara
prissättning och affärsförbindelser. Hemligheten skall representera ett
ekonomiskt värde för verksamheten eller ge verksamheten ett försprång i
förhållande till konkurrenterna på marknaden.70

Vad som kan skyddas som en företagshemlighet beror på vilken bransch det
är frågan om men också på verksamheten självt.71 Det är inte frågan om en
företagshemlighet om det är något som är allmänt känt i branschen eller
något som är en näraliggande och naturlig lösning för en person med
allmänna fackkunskaper.72 Det krävs dock inte att hemligheten har ett
objektivt eller exklusivt nyhetsvärde.73

Åtgärder måste vidtas för att skydda hemligheten och hindra spridning.
Företaget skall ha ett reellt intresse att hålla hemligheten för sig själv.74

Skyddets bestånd och omfång påverkas naturligtvis av att verksamheten har
ett faktiskt intresse av att hålla informationen hemlig. Skyddet av
företagshemligheter förutsätter alltid att kretsen av invigda skall vara liten.
Ett tillkännagivande av verksamheten att den uppfattar ett bestämt
                                                
66 Krüger [1997] s 687.
67 Petersen Kaj, Funktionærsloven, s 346 f.
68 Petersen, s 346 och Madsen Palle Bo, Markedsret, s 302.
69 Petersen, s 346 f. Se även VLD 1993-10-21 ref i Fm (Fuldmaektigen, bladet)1994 28, U
1996 1514 (kundjournaler). Karnovs lovsamling s 8622.
70 Madsen s 302.
71 Madsen s 302, se även Carlsen H.G, Dansk Funktionær Ret, s 388 och Greve Vagn mfl,
Kommenteret straffelov – Speciel del [1998], s 309 ff, Krüger s 716.
72 Petersen s 346 f. Jfr U 1960.236 V. U 1960 236 och U 1931 775 enligt Karnov s 8622.
73 U 1975.1049 H, U 1980.717 H och Madsen s 302.
74 Krüger Andersen Paul, Markedsföringsret [1978], s 295 och Madsen s 230 ff.
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förhållande som hemligt är inte i sig själv avgörande. Begreppet
företagshemlighet är densamma i straffeloven som i MfL.

2.3.3 Obehöriga angrepp

I MfL finns inget begrepp som motsvarar kravet på att ett angrepp skall vara
obehörigt i den svenska lagstiftningen. Istället har kravet på att ett angrepp
skall vara obeføjet införts av rättspraxis. I straffeloven motsvaras begreppet
av krav på att angreppet skall vara uberettiget.

I praxis anges krav på att avslöjandet eller utnyttjandet skall vara ”obeføjet”
– obehörigt för att straff enligt MfL skall vara aktuellt. Madsen ser detta som
ett erkännande av att frågan om en överträdelse av bestämmelsen ofta avgörs
av skönsmässiga bedömningar av inbördes motstridiga intressen. Det är
endast förhållandevis grova och påtagliga överträdelse som bemöts med
straff. Oaktsamhetskriteriets krav på ”borde veta” blir i realiteten ett krav
närmare uppsåtets ”måtte vide –måste veta”.75

När det gäller företagsspioneri, 264 § straffeloven, skall intrånget vara
uberettiget – obehörigt. I vissa fall kan vikten av en effektiv
nyhetsförmedlig medföra att ett intrång inte anses som obehörigt, mot detta
vägs huruvida kränkningen av privatlivets frid varit allvarlig eller ej.76

Enligt U 1994.988 H kan vikten av en effektiv nyhetsförmedlig medföra att
ett intrång inte anses som obehörigt, mot detta vägs huruvida kränkningen
av privatlivets frid varit allvarlig eller ej.77

2.3.4 Näringsverksamhet; 19 § MfL

MfL gäller handlingar företagna i närningsverksamhet (1 § MfL).78

Näringsverksamhet kan vara såväl privat som offentlig. Offentlig
verksamhet som omfattas är sådan som kan likställas med privat
näringsverksamhet. Begreppet diskuteras inte i någon större mån i
litteraturen.

2.4 Den finska lagstiftningen

En nyligen genomförd revision av strafflagen har medfört att reglerna om
skydd för företagshemligheter nu finns i två lagar, dels i OtillbFörfL och
dels i strafflagens kapitel 30. Strafflagen innehåller de allvarligare brotten
som kan medföra fängelsestraff medan OtillbFörfL innehåller regler om de
brott varpå endast böter kan följa.
                                                
75 Madsen s 304, se närmare Sune Poulsen, Loyalitetspligt og erhvervsforbud, s 222 f, se
även Carlsen s 388.
76 U 1994.988 H och Greve [1998] s 315.
77 Se även Greve [1998] s 315.
78 Krüger s 711 f.
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2.4.1 Lagens syfte och placering i rättssystemet

Redigeringen av bestämmelserna för skydd för företagshemligheter skedde
för att möta de krav utvecklingen skapat.79 Den hårdnande konkurrensen,
företagens och marknadens internationalisering och det strategiska
företagandets genombrott har ökat efterfrågan och värdet på know-how i
näringsverksamhet. Speciellt inom branscher där know-how är det verkliga
handelsobjektet syns utvecklingen tydligt. Den moderna datatekniken ökar
risken för informationsläckor samtidigt som informationen blir allt mer
värdefull. Utvecklingen har skapat ett behov av en justering av skyddet för
företagshemligheter. Skydd för företagshemligheter är en förutsättning för
att den tekniska och ekonomiska utvecklingen skall kunna tryggas.

Syftet bakom OtillbFörfL bestämmelser om affärshemligheter var (och är)
att förhindra att affärshemligheter övergår till en annan näringsidkare på ett
moraliskt förkastligt sätt.80 Stadgandena skall alltså främja teknisk och
ekonomiskutveckling med hjälp av forskning och produktutveckling samt
förebygga att icke önskvärda metoder, som till exempel industrispionage,
används för att skaffa uppgifter.

2.4.2 Legaldefinitionen av begreppet företagshemlighet; 30
kap 11 § strafflagen

”Med företagshemlighet avses i detta kapitel en affärs- eller yrkeshemlighet eller
någon motsvarande information om näringsverksamhet som en näringsidkare håller
hemlig och vars röjande är ägnat att medföra ekonomisk skada för honom eller någon
annan näringsidkare som har anförtrott honom informationen.”

Det finns ingen definition av begreppet företagshemlighet i OtillbFörfL men
väl i (den reviderade) strafflagen. I OtillbFörfL används begreppet
affärshemlighet och i strafflagen används begreppet företagshemlighet. I
propositionen till OtillbFörfL anges att en affärshemlighet kännetecknas av
att det är fråga om en omständighet som har betydelse för
näringsverksamheten i det företag som förfogar över hemligheten.81 Tidigare
var alltså terminologin i den finska rätten splittrad men i och med ändringen
av strafflagen skapades ett enhetligt begrepp.82

En företagshemlighet kan vara tillverkningsmetoder, produktutveckling,
kommersiellt-ekonomiska, administrativt-organisatoriska och samhälleliga
omständigheter. En företagshemlighet består av information och är en
immateriell nyttighet. Informationen kan vara dokumenterad, till exempel i
ett dokument, en prototyp eller i ett datorminne, eller odokumenterad. En
odokumenterad hemlighet kan varken tillgripas överlåtas eller döljas.
                                                
79 Prop 66/1988 s 73.
80 Regeringens proposition 114/1978 förslag till lag om otillbörligt förfarande i
näringsverksamhet och lag angående ändring av lagen om marknadsdomstolen.
81 Prop 66/1988.
82 Prop 66/1988 s 89.
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Gemensamt för dessa olika slag av information är att de ansluter sig till
näringsverksamhet.

En företagshemlighet kännetecknas genom innehavarens vilja att hålla den
hemlig samt att den faktiskt hålls hemlig.83 Näringsidkaren måste vidta
åtgärder för att skydda informationen för utomstående. De som kommer i
kontakt med informationen måste inse att den är hemlig. Hemligheten måste
representera ett ekonomiskt värde för verksamheten. En företagshemlighet
förlorar sin egenskap av hemlighet om den kommit till tillräckligt många
personers kännedom.

4 § 3 och 4 st OtillbFörfL nämner utöver affärshemlighet också teknisk
förebild och teknisk anvisning.84 Sådana förebilder och anvisningar kan vara
en företagshemlighet men måste inte vara det. Är de inte
företagshemligheter kan straff endast utdömas enligt OtillbFörfL 10 § 1
mom.

2.4.3 Obehöriga angrepp

Det svenska kravet på att ett angrepp på företagshemligheter skall vara
obehörigt motsvaras i den finska OtillbFörfL av sambandet mellan
generalklausulen och de olika specialstadgandena i lagen. I strafflagen finns
gällande företagsspioneri, 30 kap 4 § strafflagen, begreppet obehörigen.

1 § OtillbFörfL är en generalklausul som kompletteras av de olika
specialstadgandena i lagen.85 Ofta används bestämmelsen i kombination med
specialstadgandena. Metoder som strider mot god affärssed eller eljest är
otillbörliga strider mot lagen. Begreppet god affärssed eller annars
otillbörligt förfarande bestäms i sista hand av praxis. På grund av
förändringar i samhällsförhållandena och värderingarna kan begreppen
förändras. Som god affärssed (och därmed ett icke otillbörligt förfarande)
kan allmänt betraktas sådant förfarande i ekonomisk verksamhet som
används av en sambetsgrann och ärlig näringsidkare och som godtas av
konkurrenter och kunder. Generalklausulen ger lagen de oundgängliga
möjligheter till anpassning efter förändringarna i förhållanden och
bedömningar. Generalklausulens innehåll är således på grund av sakens
natur i någon mån obestämt och ger rum för tolkning. (Detta har för  sin del
varit orsak till att straff inte stadgats för förfarande som strider mot
generalklausulen.)

Jag tror att regeln ger möjlighet att göra en bedömning av olika intressen när
specialreglerna används, generalklausulen tillämpas då i kombination med
specialreglerna och ger innehåll till otillbörlighetsbegreppet som används i
strafflagen.

                                                
83 Prop 66/1988 s 89 och 90.
84 Prop 66/1988 s 90.
85 Stycket bygger på prop 114/1978 s 10 f.
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En viktig begränsning av användningen av stadgandet om företagsspioneri
är att röjandet eller utnyttjandet skall vara ”obehörigt”.86 Att skaffa sig själv
ekonomisk vinning är i stort sett aldrig behörigt. Information kan
offentliggöras i vinningssyfte. Sker offentliggörandet i rent journalistiskt
syfte är det oftast inte i vinningssyfte. Offentliggöranden som syftar till att
avslöja information av allmännyttigt eller humanitärt slag är aldrig
obehöriga. Exempel på ett behörigt röjande kan vara när någon gör en
anmälan till en myndighet eller  offentliggör uppgifter om väsentliga
hälsorisker. Ett utnyttjande kan vara behörigt om det sker inom ramen för
sådan vetenskaplig grundforskning som inte åsyftar tillämpningar som kan
utnyttjas ekonomiskt. Samma begrepp gäller för brott mot
företagshemlighet; 30 kap 5 § strafflagen och för missbruk av
företagshemlighet, 30 kap 6 § strafflagen.

2.4.4 Näringsverksamhet

OtillbFörfL gäller relationerna mellan näringsidkare.87 De som utövar
näringsverksamhet kan vara såväl fysiska personer i egenskap av
affärsidkare eller yrkesutövare som juridiska personer. Med
näringsverksamhet avses yrkesmässigt bedriven verksamhet som är inriktad
på ekonomiskt resultat. Härvid förutsätts inte att verksamheten utövas för att
näringsidkaren själv eller någon annan skall få ekonomisk vinst. Ekonomisk
aktivitet för välgörenhetsändamål kan vara näringsverksamhet.
Verksamheten behöver inte nödvändigtvis pågå en längre tid. Tillfälligt eller
sporadiskt driven ekonomisk verksamhet kan också vara näringsverksamhet.
Näringsverksamhet är i allmänhet förenad med förtjänstsyfte. Vanligtvis
framgår detta av att varor eller tjänster säljs mot vederlag. Offentligrättsligt
samfund i privaträttslig form, exempelvis statens aktiebolag, som bedriver
sådan verksamhet som också kan bedrivas av enskilda näringsidkare bör
omfattas av stadgandena i OtillbFörfL. Också i det fall att den
serviceverksamhet som direkt bedrivs av offentligrättsliga samfund
marknadsföringen därav kan jämställas med den service som enskilda
erbjuder, kan stadgandena i OtillbFörfL tillämpas. Stadgandena i lagen
kunde sålunda tillämpas till exempel på statsjärnvägarnas, postens och
kommunalt trafikverks marknadsföring.

                                                
86 Prop 66/1988 s 81.
87 Stycket bygger på prop 114/1978 s 10.
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3 Straff

3.1 Den svenska lagstiftningen

Påföljderna för brott mot FHL är straff och skadestånd. Den som har fått del
av en företagshemlighet på ett lagligt sätt genom sin anställning eller ett
samarbetsförhållande eller dylikt kan aldrig straffas. Vid förtroendemissbruk
kan det bli aktuellt med skadestånd. Straff reserveras för dem som olovligen
berett sig tillgång till företagshemligheter eller utnyttjar eller röjer
företagshemlighet som kommits över på ett olovligt sätt. I detta kapitel
behandlas de gärningar som är straffbelagda enligt FHL, närmare bestämt
företagsspioneri och olovlig befattning med företagshemlighet.

3.1.1 Företagsspioneri; 3 § FHL88

”Den som med uppsåt olovligen bereder sig tillgång till en företagshemlighet skall
dömas för företagsspioneri till böter eller fängelse i högst två år eller, om brottet är
grovt, till fängelse i högst sex år. Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall
särskilt beaktas om gärningen har varit av särskilt farlig art, avsett betydande värde
eller inneburit synnerligen kännbar skada.

Till ansvar enligt första stycket skall dock inte dömas, om gärningen är belagd med
strängare straff i brottsbalken.

För försök eller förberedelse till företagsspioneri skall dömas till ansvar enligt 23 kap.
brottsbalken.”

De objektiva rekvisiten för företagsspioneri är att någon bereder sig
tillgång till skyddad information, att detta sker olovligen och att
informationen utgör en företagshemlighet. De subjektiva rekvisiten
förutsätter vidare att uppsåt finns och att angreppet som skett är
obehörigt.

Att bereda sig tillgång till skyddad information kräver någon form av
aktivitet. Förövaren skall på något sätt brutit sig igenom en skyddsmur som
företaget satt upp för att skydda hemligheten. Åtkomst genom brottsligt
förfarande är alltid olovligt. Utomståendes åtkomst torde vara tämligen lätt
att bedöma. Huruvida en anställds åtkomst är olovlig eller inte skall
bedömas mot bakgrund av dennes ställning i företaget. Behöver en anställd
inte informationen för fullgörande av sina arbetsuppgifter kan åtkomsten
vara olovlig. En anställd som kommit över så kallad överskottsinformation
anses aldrig skyldig till brott. Överskottsinformation är sådan information
som visserligen inte behövs för fullgörande av arbetsuppgifterna men som
den anställde kommer över när denne söker nödvändig information.
Avgörande är om den anställde tränger igenom det skydd som arbetsgivaren
satt upp för att skydda företagshemligheten.
                                                
88 Fahlbeck s 207 ff.
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Det är den fysiske personen som utför brottet (gärningsmannen) som
straffas. Kan gärningen ses som ett led i näringsverksamhet kan företaget
dömas till företagsbot enligt 36 kap 7 § BrB. Straffet är böter eller fängelse i
högst 2 år eller om brottet är grovt fängelse i högst 6 år. Vid en bedömning
om brottet är grovt skall ”särskilt beaktas om gärningen har varit av särskilt
farlig art, avsett betydande värde eller inneburit synnerligen kännbar
skada”.89

Företagsspioneri konsumerar brott som begåtts i anslutning till huvudbrottet.
Om en förövare för att få tag på företagshemligheter till exempel begått
inbrott konsumeras inbrottet av företagsspioneriet. Exempel på brott som
inte konsumeras är grovt spioneri som har ett högre maxstraff. Enligt tredje
stycket är även försök och förberedelse till företagsspioneri straffbart.
Medverkan och anstiftan till ett brott är alltid kriminaliserade enligt BrB
23:4.

3.1.2 Olovlig befattning med företagshemlighet; 4 § FHL90

”Den som anskaffar en företagshemlighet med vetskap om att den som tillhandahåller
hemligheten eller någon före honom har berett sig tillgång till denna genom
företagsspioneri skall dömas för olovlig befattning med företagshemlighet till böter
eller fängelse i högst två år eller, om brottet är grovt, till fängelse i högst fyra år.

Till ansvar enligt första stycket skall dock inte dömas, om gärningen är belagd med
strängare straff i brottsbalken.”

Olovlig befattning med företagshemlighet är ett häleribrott. Regeln kräver
att det har begåtts företagsspioneri som så kallat förbrott. De objektiva
rekvisiten är att någon anskaffar en hemlighet, detta sker med vetskap
om att den som tillhandahåller informationen eller någon annan före
honom berett sig tillgång till denna genom företagsspioneri och
informationen utgör en företagshemlighet. De subjektiva rekvisiten
kräver uppsåt och att angreppet på företagshemligheten är obehörigt.
Straffet är böter eller fängelse i max 2 respektive 4 år. Se dock 2.1.3 om
godtrosförvärv.

Ordet ”anskaffar” visar att det krävs någon form av aktivitet. Den som av
ren tillfällighet eller utan att själv bett om det får reda på en
företagshemlighet uppfyller inte kravet på aktivitet. För att vetskaprekvisitet
skall anses uppfyllt räcker det om gärningsmannen borde insett att
informationen inhämtats medelst företagsspioneri. Ond tro skall föreligga
redan då gärningsmannen kommer i besittning av informationen.

I vissa fall finns det grund för ansvarsfrihet. Ett skäl för ansvarsfrihet är när
anskaffaren av informationen har publiceringssyfte. En annan anledning till
att bevilja ansvarsfrihet är när det till följd av opinionsfriheterna inte
                                                
89 3 § 1 st FHL.
90 Fahlbeck s 215 ff.
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föreligger något förbrott. Uppfyller förbrottet av någon anledning inte
rekvisiten för företagsspioneri kan istället 8 § FHL bli tillämplig (se nedan
avsnitt 4.1.4). Har brottet skett på uppdrag av näringsidkare kan i
allvarligare fall företagsbot dömas ut enligt 36:7 i st BrB.

3.2 Den norska lagstiftningen

De påföljder som nämns i de norska lagarna är främst böter och fängelse.
Skadestånd nämns inte i lagarna men är alltid aktuellt vid brott. Nedan
behandlas de bestämmelser i straffeloven och MFL som beivrar angrepp på
företagshemligheter.

3.2.1 Företagsspioneri; 405 a § straffeloven

”Med bøter eller fengsel inntil 3 måneder straffes den som på urimelig måte skaffer
seg eller søker å skaffe seg kunnskap om eller rådighet over en bedriftshemmelighet.”

Paragrafen riktar sig mot industrispionage och gäller den som på uremelig
måte skaffar sig eller försöker skaffa sig kunskap om eller rådighet
över annans företagshemlighet. Konkurranselovkomitéen föreslog att
regeln skulle intas i MFL istället men förslaget fick inget gehör.91

Företagsspioneri föreligger när någon på ett otillåtet sätt fått tag på en
företagshemlighet. Det är inte straffbart att råka höra ett samtal där en
hemlighet avslöjas.

Bestämmelsen täcker handlingar såsom stöld av handlingar, att muta en
anställd, hemlig fotografering av anläggningar eller maskiner och dylikt. Det
kan också vara att någon beser en anläggning utan lov och då ser
hemligheter. Anställda som olovligen bereder sig tillgång till hemligheter
som de inte behöver för fullgörande av sina arbetsuppgifter omfattas också
av bestämmelsen.92 Skadan uppstår först då hemligheten utnyttjas vilket inte
hindrar att redan försöksstadiet är kriminaliserat.93 Straffet är böter eller
fängelse i högst 3 månader.

3.2.2 Rettsstridig utnyttelse; 7 § MFL94

”Den som har fått kunnskap om eller rådighet over en bedriftshemmelighet i
anledning av et tjeneste-, tillitsvervs- eller forretningsforhold, må ikke rettsstridig
utnytte hemmeligheten i næringsvirksomhet.

Det samme gjelder den som har oppnådd kunnskap om eller rådighet over en
bedriftshemmelighet gjennom noens brudd på taushetsplikt eller gjennom noens
rettsstridige handling ellers.”

                                                
91 Ot.prp. nr. 57.
92 Instilling fra Konkurranselovkomiteen s 51.
93 Instilling fra Konkurranselovkomiteen s 51, Ot.prp. nr. 57 s 23.
94 Løchen s 135.
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7 § 1 st gäller den som på ett rättsstridigt vis i näringsverksamhet
utnyttjar en hemlighet som personen i fråga kommit över på ett legitimt
sätt. Utnyttjandet är rättsstridigt om bruket sker utan samtycke, i strid med
avtal eller uppenbara förutsättningar (se ovan avsnitt 2.2.3.). Som exempel
på utnyttjande i näringsverksamhet nämns i doktrinen en anställd som fått
del av hemligheten genom sin anställning men sedan går över till en
konkurrent och utnyttjar hemligheten där eller startar egen verksamhet och
där utnyttjar den hemliga informationen. Det skall alltid göras en
helhetsbedömning och hänsyn skall tas till principerna bakom 38 §
Avtaleloven. Detta kan innebära jämkning i vissa fall. Tidsbegränsningen i
17 § 4 st på två år skall också beaktas. 17 § 3 st utesluter för övrigt vissa
underordnade från straff. Att hemligheten måste utnyttjas i
näringsverksamhet utesluter dem som använder hemligheten privat.
Överlåtes hemligheten till annan kan 294 § straffeloven användas.

7 § 2 st gäller då någon fått tag på en hemlighet genom att en annan person
brutit mot sin tystnadsplikt eller på något annat sätt handlat olagligt.
Personen skall även ha överfört hemligheten till tredjeman. Tredjeman
skall ha varit i ond tro vid tillfället för kunskapens överförande.
Informationen skall utnyttjas i näringsverksamhet.

Ordalydelsen täcker alla former av brott mot tystnadsplikt, såväl införstådd,
avtalad som lagfäst eller på annat sätt uppkommen sekretessplikt. Det som
vanligtvis avses är situationer som avses i straffeloven 405 a § 1 st.  Det
ursprungliga införskaffandet kan vara tillåtet eller otillåtet, den tredje
mannens införskaffande är otillåtet. Utnyttjandeförbudet i 7 § 2 st har inget
samband med huruvida den som kommit över hemligheten på ett illegitimt
sätt kan straffas på något sätt. De objektiva förutsättningarna måste dock
vara uppfyllda. En tjänsteman som av en olyckshändelse blir av med en
portfölj som innehåller hemligt material har inte uppträtt rättsstridigt och
kan då inte straffas med stöd av 7 § 2 st.95

Kunskap om den förutvarande rättsstridiga handlingen, ond tro, skall ha
uppnåtts i samband med eller innan informationen överfördes.96 Senare
uppkommen kunskap om de rätta förhållandena kan möjligen angripas enligt
generalklausulen om förfarandet anses klandervärt.97 Något straff är då inte
aktuellt eftersom straff aldrig kan följa av brott mot generalklausulen. Det
kan allmänt sägas att det inte finns något påtagligt behov för
generalklausulen när det gäller att skydda företagshemligheter.98 För
ersättningskrav krävs oaktsamhet eller uppsåt.99

                                                
95 Ot.prp. nr. 57 s 25.
96 Ot.prp. nr. 57 s 25.
97 Løchen s 136.
98 Løchen s 139.
99 Ot.prp. nr. 57 s 25.
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Reglerna om missbruk av företagshemlighet gäller framförallt anställnings-
och förtroendeförhållanden. Regeln innebär en avvikelse från svensk rätt.100

För att åtal skall väckas krävs enligt 18 § MFL anmälan av den som blivit
utsatt för brottet. 101 Brott mot MFL straffas enligt 17 § MFL med böter eller
fängelse i max 3 månader. Medverkan straffas på samma sätt.102

3.2.3 Uberettiget bruk av bedriftshemmelighet; § 294
straffeloven

”Med Bøder eller Fængsel indtil 6 Maaneder straffes den, som

2. uberettiget enten selv gjør Brug af en Forretnings- eller Driftshemmelighed
vedkommende en Bedrift, hvori han er eller i Løbet af de 2 sidste Aar har været ansat,
eller hvori han har eller i Løbet af de 2 sidste Aar har havt Del, eller aabenbarer en
saadan i Hensigt at sætte en anden i stand til at gjøre Brug af den, eller som ved
Forledelse eller Tilskyndelse medvirker hertil, eller

3. uberettiget gjør bruk av en bedrifts forretnings- eller bedriftshemmelighet som han
har fått kjennskap til eller rådighet over i egenskap av teknisk eller merkantil
konsulent for bedriften eller i anledning et oppdrag fra den, eller uberettiget
åpenbarer en slik hemmelighet i den hensikt å sette andre i stand til å gjøre bruk av
den, eller som ved forledelse eller tilskynding medvirker til dette.”

Bestämmelserna i 294 § straffeloven och i 7 § MFL överlappar varandra till
stor del. En skillnad mellan reglerna är att bestämmelsen i straffeloven inte
begränsar sig till utnyttjande i näringsverksamhet. Detta är dock mindre
betydelsefullt eftersom utnyttjande oftast sker i näringsverksamhet. En
annan olikhet är att reglerna i straffeloven även riktar sig mot den som
avslöjar en hemlighet, inte endast den som olovligen utnyttjar den. I detta
avseende har 294 § straffeloven en vidare omfattning än 7 § MFL.
Observera tidsbegränsningen på två år. Straff är inte aktuellt om det gått mer
än två år från anställningens eller annan anknytnings upphörande.

3.3 Den danska lagstiftningen

De påföljder som nämns i de danska lagarna är främst böter och fängelse.
Skadestånd nämns inte men är alltid aktuellt vid brott. Nedan behandlas de
bestämmelser i straffeloven och MfL som beivrar angrepp på
företagshemligheter. Allmänt kan sägas att straffeloven skyddar mot
angrepp av helt utomstående personer medan MfL skyddar mot angrepp av
anställda och samarbetspartners eller andra affärskontakter.

3.3.1 Företagsspioneri; 264 § straffeloven103

”Med bøde, hæfte eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, som uberettiget
                                                
100 Se även Rettens Gang 1964 s 250.
101 Løchen s 203.
102 Rt. 1978 s 1475 och Rt. 1980 s 683 och Oslo namsrett i RG 1984 s 400.
103 Greve [1998] s 309 ff. FT 1971-72 A 545, Forslag til Lov om ændring af borgerlig
straffelov, af lov om ikrafttræden af borgerlig straffelov m.m., af lov om rettens pleje og af
lov om uretmæssig konkurrence og varebetegnelse. (Privatlivets fred mm).
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1. skaffer sig adgang til fremmed hus eller andet ikke frit tilgængeligt sted,
2. undlader at forlade fremmed grund efter at være opfordret dertil.
Stk. 2. Begås det i stk. 1, nr. 1, nævnte forhold med forsæt til at skaffe sig eller gøre sig
bekendt med oplysninger om en virksomheds erhvervshemmeligheder eller under
andre særlig skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel indtil 4 år.”

Företagsspioneri beivras enligt flera olika regler. 264 § straffeloven, intrång
på annans område, gäller helt utomstående personer. Huset, utrymmet eller
dylikt behöver inte vara låst för att regeln skall gälla men det skall vara
frågan om ett intrång. Beteende skall vara obehörigt.104 Påföljden förlängs
när intrånget sker i syfte att ta reda på företagshemligheter.

Bestämmelsen omfattar inte anställda även om en anställd i det konkreta
fallet har befunnit sig på en avdelning eller dylikt som denne inte hade
tillträde till och denne hade ett rättsstridigt syfte därmed. I fall där anställda
kan sägas bedriva industrispionage skall istället 10 § MfL användas.

Den straffbara handlingen är att skaffa sig tillgång till ett visst utrymme.
Detta är ett krav på viss aktivitet men det behöver inte vara fråga om att
övervinna något fysiskt motstånd. Kränkningen skall röra hus eller annat
ställe dit allmänheten inte har fri tillgång. Utrymmet skall ha en viss storlek
annars används 263 § som gäller annans gömmor.

Straffet är i normala fall högst 6 månader men det kan förlängas till högst 4
år om syftet är att ta reda på (hemliga) förhållanden i den näringsverksamhet
där intrånget sker.

3.3.2 Obehörigt utnyttjande; 264 c § straffeloven

”De i §§ 263-264 a indeholdte straffebestemmelser finder tilsvarende anvendelse på
den, der uden at have medvirket til gerningen skaffer sig eller uberettiget udnytter
oplysninger, som er fremkommet ved overtrædelsen.”

264 c § straffeloven gäller häleribrott105 och motsvarar 10 § MfL. Regeln
straffar efterföljande utnyttjande av företagshemlighet. Att skaffa sig
innebär viss aktivitet, inte endast passivt mottagande. Obehörigt
utnyttjande straffas oavsett hur mottagandet skett. Förbrottet skall vara ett
brott mot 263-264 §§ straffeloven. Bestämmelsen förutsätter inte att den
ursprunglige gärningsmannen kan ställas till svars subjektivt. Detta innebär
att det inte krävs att den ursprunglige gärningsmannen haft uppsåt till sitt
brott (!).106  Anledningen till detta är att det oberättigade utnyttjandet är en ny
och självständig kränkning av hemligheten. Har någon exempelvis läst ett
brev innehållande företagshemligheter i tron att denne var den rätte
adressaten har inget brott begåtts. Missbrukar personen ifråga sedermera
                                                
104 Se ovan 2.3.3.
105 Greve använder begreppet uberettiget udnyttelse, se Greve, Ingstrup og Bloch, Afsnit ar
Den Danske Strafferet [1977], s 84.
106 Greve [1977] s 84.
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hemligheten är detta utnyttjande straffbart enligt 264 c §.107 Regeln är
subsidiär till 263-264 a §§ straffeloven och 10 § MfL.

Om stöld och häleri finns även bestämmelser i 276 § och 284 § straffeloven.
Civilrättsligt kan 1 § MfL användas.108 Påföljden är även här max sex
månader när det rör sig om att anskaffa eller obehörigen utnyttja
företagshemlighet.

3.3.3 MfL; 10 §

”Den, der er i tjeneste- eller samarbejdsforhold til en virksomhed eller udfører et
hverv for denne, må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig
kendskab til eller rådighed over virksomhedens erhvervshemmeligheder.

Har den pågældende fået kendskab til - eller fået rådighed over - virksomhedens
erhvervshemmeligheder på retmæssig måde, må den pågældende ikke ubeføjet
viderebringe eller benytte sådanne hemmeligheder. Forbudet vedvarer i 3 år efter
tjenesteforholdets, samarbejdsforholdets eller hvervets ophør.

Den, der i anledning af udførelsen af arbejde eller i øvrigt i erhvervsøjemed er blevet
betroet tekniske tegninger, beskrivelser, opskrifter, modeller eller lignende, må ikke
ubeføjet benytte sådant materiale eller sætte andre i stand hertil.

Erhvervsdrivende må ikke benytte en erhvervshemmelighed, såfremt kendskab til
eller rådighed over den er opnået i strid med de ovenfor nævnte bestemmelser.”

10 § MfL syftar till att hindra missbruk av en verksamhets
företagshemligheter som någon fått reda på genom anställnings- uppdrags-
eller samarbetsförhållande.109 10 § skyddar inte bara företagshemligheter (1-
2 och 4 st) utan även tekniska ritningar, modeller och liknande (3 st).
Överträdelser av 10 § är straffsanktionerade men åtal sker endast efter
anmälan av den skadelidande, se 22 § 4 st . Överträdelse kan också
föranleda civilrättsliga sanktioner som förbud och skadestånd. Skyddet i 10
§ är ett legalt minimiskydd och kan därför utvidgas genom avtal.

Den som är i tjänste- eller samarbetsförhållande med en verksamhet
eller utför ett uppdrag för en verksamhet, skall inte på otillbörligt sätt
skaffa sig eller försöka skaffa sig kunskap om eller rådighet över
verksamhetens företagshemligheter.110

Bestämmelsen omfattar endast personer som i kraft av ett anställnings- eller
samarbetsförhållande eller ett uppdrag har lovlig tillgång till
verksamheten.111 Dessa personer omfattas även om de tränger sig in på för
dem ovidkommande områden eller de får kunskap om hemlighet först efter
anställnings-eller samarbetsförhållandet upphört.112 Det skall vara fråga om
                                                
107 Greve [1977] s 84.
108 Madsen s 300.
109 Madsen s 300, Krüger [1997] s 715.
110 Madsen s 301, Karnov s 8621 f, FT 1971-72 A 562 f.
111 Karnov s 8622.
112 Karnov s 8622. Jfr U 1974 463 H och U 1997 65.
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ett otillåtet införskaffande av hemlig information. Besökare med lovlig
tillgång utan att det föreligger ett särskilt samarbetsförhållande som utnyttjar
tillträdet till att skaffa sig information om företagshemligheter, omfattas inte
av bestämmelsen. Utomstående som olovligen skaffar sig tillgång till
verksamheten kan straffas enl 294 § 2 st straffeloven, eller 276 §
straffeloven.

Anskaffande av en hemlighet jämställs med situationen då det i kraft av
hågkomst är möjligt att i efterhand rekonstruera och utnyttja hemlighet.

Enligt andra stycket kan även den som på ett legitimt sätt får kännedom om
en företagshemlighet men obefogat avslöjar eller utnyttjar den straffas.113

Utanför faller icke yrkesmässig verksamhet.114 I straffrättsligt hänseende är
förbudet mot avslöjande och utnyttjande av företagshemligheter begränsat
till en period av 3 år från det att anställningen eller samarbetsförhållandet
avslutades (2 pkt).115 Civilrättsligt kan förbudet göras gällande så länge
skyddsbehovet finns kvar. Möjligheten till ett förlängt civilrättsligt skydd
har dock inte fått något större genomslag i praxis eftersom
företagshemligheter på grund av utvecklingen tämligen snabbt förlorar sin
betydelse och därmed minskar behovet av ett långvarigt skydd.116 Stycket
omfattar först och främst den situation då anställda eller samarbetspartners
ger upplysningar om verksamhetens hemligheter till konkurrenter.117

Bestämmelsen täcker också situationen då anställd med flera avslöjar eller
själv utnyttjar hemligheten efter anknytningen till verksamheten upphört.118

För att hindra att anställda efter anställningens upphörande utnyttjar
hemligheter denne tagit del av under anställningen används ofta
konkurrensklausuler som regleras av 38 § aftaleloven.

Enligt fjärde stycket kan tredjeman som utnyttjar en företagshemlighet
straffas om denne fått kunskapen om eller rådigheten över hemligheten i
strid med 1-3 st.119 En näringsdrivande får alltså inte utnyttja en hemlighet i
sin verksamhet om kunskap om eller rådighet över hemligheten förvärvats i
strid med 10 § MfL.120 Det är endast då hemligheten kommer från någon i
den personkrets som omfattas av 1-3 st regeln är tillämplig. För ansvar krävs
att mottagaren vet eller borde veta att kunskap om eller rådighet över
hemligheten uppkommit genom en överträdelse av bestämmelserna i st 1-3.
Med denna regel utvidgas skyddet för företagshemligheter till att även gälla
häleri.121

                                                
113 Madsen s 301. U 1978 305, U 1975 1049 H, U 1983 559, U 1992 327, U 1996 1514,
U1978 305,  U 1975 1049 H, U 1980 717 H, Munch i U 1981 B 5, U 1982 1149.
114 Karnov s 8622.
115 Madsen s 30, Karnov s 8622.
116 Betænkning nr 416/1966 s 48 och 51. Se även Madsen s 301.
117 FT 1971-72 A 562 f.
118 Se även Krüger [1997] s 714.
119 Madsen s 301.
120 Karnov s 8622.
121 Se även U 1980 717 H, U 1982 1149 och U 1986 268.
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Enligt Madsen kan det sägas att 10 § MfL, när regeln åberopas till stöd för
civilrättsliga sanktioner som förbud och skadestånd, kan fylla ut
kontraktsförhållanden rörande företagshemligheter med en tystnads- eller
lojalitetsplikt utifrån förhållandets naturalia negotii.122 I den omfattning
tystnadsplikten enligt 10 § uppfattas som en avtalsrättslig förpliktelse kan 10
§ (jfr 22 § 4 st) sägas utgöra ett straffrättsligt skydd mot avtalsbrott.

Skyddet för hemligheter är störst under anställnings- eller
samarbetsförhållandets bestånd.123 Som utgångspunkt skall alla förhållanden
behandlas som hemliga, i den mån verksamheten betraktar och behandlar
dem som hemligheter. Under anställnings- eller samarbetsförhållandet
används 10 § sällan eftersom anställningsrättens regler om avtalsbrott och
skadestånd ger tillräckligt skydd (det verkar som uppsägning är den
bestraffning som används mest under anställningstiden, precis som i
Sverige).124

I samband med förhandlingar rörande ett eventuellt samarbete måste i
många fall konfidentiell information behandlas innan ingående av avtal.125

Om sedan förhandlingarna bryter samman förpliktigar 10 § den andra parten
att inte obefogat utnyttja eller vidarebefordra hemliga eller betrodda
upplysningar som mottagits under förhandlingarna.126 Ibland kan det
formella stödet finnas i 1 § efter att ha inkorporerat principerna från 10 § i
generalklausulen.127 Inledande förhandlingar kan dock inte i sig föranleda
mer omfattande begränsningar i förhandlingspartnerns konkurrensfrihet.

Vanligast är konflikter rörande tiden efter ett kontraktsförhållandes
upphörande. Ett kontrakts- eller anställningsförhållande som varar en längre
tid medför typiskt sett utveckling av nytt vetande och nya erfarenheter som
skall komma båda parterna till godo.128 I efterhand är det svårt att sätta en
gräns mellan allmänna erfarenheter och skyddade hemligheter. Detta visar
sig särskilt i anställningsförhållanden där den tidigare anställde har ett
naturligt och legitimt intresse av att försörja sig med sin yrkeskunskap som
väsentligen och oundvikligen är upparbetad under anställningen. Samtidigt
har den tidigare arbetsgivaren ett lika naturligt och legitimt intresse av att
kunna driva sin verksamhet utan att möta konkurrens baserad på den summa
av vetande och erfarenheter som är utvecklad i den egna verksamheten.129

Det är helt klart att vetskap om företagshemligheter, know-how mm som
uppnåtts under en anställning inte i sig själv, utan konkurrensklausul därom,
                                                
122 Madsen s 301 f.
123 Madsen s 303, Carlsen s 387, Poulsen s 29 ff, se även SOU 1983:52 s 332 ff.
124 Se U 1986.268 och U 1983.559 SH.
125 Madsen s 303.
126 U 1978.305 SH.
127 U 1979.588 SH.
128 Madsen s 304.
129 Om gammal rättspraxis fortfarande gäller kan U 1975.1049 användas. I fallet var det en
anställd som startade konkurrerande verksamhet (ingen konkurrensklausul). Se Petersen s
346 f.
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kan avskära möjligheterna för en tidigare anställd att delta i konkurrerande
verksamhet.130 Begränsningar kan endast ställas upp med hänsyn till det sätt
detta sker, med hänsyn till utnyttjande av material eller vetande från den
tidigare arbetsgivaren, till de konkurrerande produkternas marknadsmässiga
identitet eller liknande kvalificerade förhållanden. Ett avgörande blir
konkret och godtyckligt, vilket talar för att låta de civilrättsliga sanktionerna
träda i förgrunden och reservera det straffrättsliga skyddet för mer
klara/tydliga lagbrott.

Straffbarhet kräver endast oaktsamhet, något som motiveras av
bevismässiga svårigheter att det föreligger en uppsåtlig kränkning av
företagshemlighet.131 En annan anledning är att lagstiftaren anser att det är
orimligt att grov oaktsamhet inte skulle kunna föranleda straff.132

Straffet för överträdelse av 10 § är enligt 22 § 4 st böter eller fängelse upp
till 2 år.133 Den praxis som tillkom innan lagändringen där 10 § MfL
motsvarande 11 § konkurrenceloven visar på milda straff134 men den nya
lydelsen väntas medföra skärpning av straffen.135

3.4 Den finska lagstiftningen

Det finska skyddet för företagshemligheter är fördelat mellan strafflagen och
OtillbFörfL. Reglerna i strafflagen riktar sig mot såväl utomstående som
anställda och samarbetspartners. Straffen för brott mot reglerna är böter eller
fängelse.

3.4.1 Företagsspioneri; 30 kap 4 § strafflagen

”Den som obehörigen skaffar uppgifter om en annans företagshemlighet genom att
1) tränga in i ett utrymme som är stängt för utomstående eller i ett datasystem som är
skyddat mot sådana,
2) i sin besittning förvärva eller kopiera en handling eller någon annan upptagning
eller på något annat jämförbart sätt, eller genom att
3) använda tekniska specialanordningar
för att obehörigen röja eller utnyttja en sådan hemlighet skall, om strängare straff för
gärningen inte stadgas på något annat ställe i lag, för företagsspioneri dömas till böter
eller fängelse i högst två år.
Försök är straffbart.”

Företagsspioneri är när någon på de i paragrafen angivna sätten
obehörigen anskaffar en annans företagshemlighet för att obehörigen
röja eller utnyttja den.136 Brottet kan begås både av anställda vid
verksamheten om dennes arbetsuppgifter inte förutsätter kännedom om
arbetsgivarens företagshemligheter och av utomstående. Stadgandet
                                                
130 Madsen s 303.
131 Kritik framförs av Greve Vagn i FSR´s årsskrift 1991, s 124 f.
132 Betænkning nr 416/1966 s 85 och Madsen s 304.
133 Carlsen s 390.
134 De enda fallen är U 1918.564 (300 kr) och U 1950.929 (100 kr).
135 Ett rätt grovt tillfälle: U 1975.1049 H (5000 kr).
136 Prop 66/1988 s 80.
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motsvarar det tidigare stadgandet i OtillbFörfL 4 § 1 mom. Skillnaden är att
den nya paragrafen på ett uttömmande sätt anger de tillvägagångssätt som är
obehörigt anskaffande av företagshemlighet.

Det första tillvägagångssättet är att tränga in i ett utrymme om är stängt
för utomstående eller i ett datasystem som är skyddat mot utomstående.
Kravet är att gärningsmannen skaffar sig fysiskt tillträde till stängt utrymme
antigen genom inbrott eller list. Ett utrymme är stängt först när ett faktiskt
hinder uppställts, det räcker inte med att tillträde är förbjudet. Intrånget kan
också vara ett intrång i datasystem genom användning av till exempel dator,
modem och telefon. Även ett datasystem måste skyddas med någon form av
identitetskontroll eller dylikt.

Det andra obehöriga inskaffningssättet är kopiering eller annat liknande
förfarande.137 Kopiering kan ske på olika sätt, såväl tekniska metoder som
manuell kopiering omfattas av regeln. Kopiering av företagshemligheter kan
komma i fråga framför allt när gärningsmannen har haft lovlig tillträde till
utrymmen där hemligheter förvaras. Det kan vara egna arbetare såväl som
personer som besöker företaget. Finns informationen på ett medium som
tillgrips istället för att kopieras skulle enligt förslaget stadgandet om stöld
användas, värdet av hemligheten skulle dock beaktas vid bedömningen av
det tillgripna objektets värde.138 Detta kritiserades av lagutskottet som ansåg
att formuleringen skapade osäkerhet.139 Lagutskottet föreslog istället att
olovligt besittningstagande av upptagning som innehåller uppgifter skulle
jämställas med olovlig kopiering av en handling. Resultatet av ändringen
blev att alla sätt att skaffa sig uppgifter om företagshemligheter bedöms
enligt samma stadgande, det vill säga stadgandet om företagsspioneri

Det tredje sättet att obehörigen anskaffa sig information är att skaffa sig
uppgifter om hemlig information genom tekniska specialanordningar.140

Exempel på avsedda anordningar kan vara kikare, avlyssningsanordningar
MfL tekniska anordningar som gör det möjligt att skaffa uppgifter på så sätt
som annars legat utanför människans normala iakttagelseförmåga.

Det är endast ovan nämnda tillvägagångssätt att skaffa uppgifter som täcks
av regeln om företagsspioneri.141 Andra obehöriga anskaffanden kan dock
fortfarande beivras av 4 § 1 st OtillbFörfL.

Handlandet skall vara uppsåtligt och anskaffandet skall dessutom syfta till
att obehörigen röja eller utnyttja hemligheten.142 Röjande kan vara att
                                                
137 Prop 66/1988 s 81.
138 Prop 66/1988 s 82.
139 Lagutsk. bet. 6/1990, om regeringens proposition med de första förslagen till ändringar i
strafflagen och vissa andra lagar i syfte att genomföra en totalrevidering av
strafflagstiftningen s 11.
140 Prop 66/1988 s 81.
141 Prop 66/1988 s 81.
142 Prop 66/1988 s 81.
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offentliggöra hemligheten eller att överlåta den till någon annan, vanligen en
förmedlare eller en konkurrent. Utnyttjande innebär att gärningsmannen
själv exploaterar hemligheten för egna syften.

Straffet för företagsspioneri är böter eller fängelse i högst två år.143 Stadgas
strängare straff för gärningen på något annat ställe skall  det stadgandet
användas istället (ex landsförräderi 12 kap strafflagen). I de fall spioneriet är
förenat med andra brott, såsom hemfridsbrott, olovlig avlyssning och dylikt,
används reglerna om sammanträffande av brott.

Försök är straffbart.144 Försöket är fullbordat när någon försökt begå en
sådan gärning som beskrivs i första momentet om gärningsmannen har för
avsikt att obehörigen röja eller utnyttja företagshemligheten.

Företagsspioneri, brott mot företagshemlighet och missbruk av
företagshemlighet är målsägandebrott enligt 12 § 2 st strafflagen.145

Innebörden är att åtal inte väcks om inte målsäganden anmält brottet till åtal.
En straffprocess kan vara oändamålsenlig för näringsidkaren när det gäller
dylika brott. Allmän åklagare kan dock väcka åtal om en synnerligen viktig
allmän fördel kräver det.

3.4.2 Brott mot företagshemlighet; 30 kap 5 § strafflagen

”Den som för att bereda sig eller någon annan ekonomisk vinning eller för att skada
en annan obehörigen röjer eller utnyttjar någons företagshemlighet som han fått del
av
1) på grund av ett anställningsförhållande,
2) medan han varit medlem av en sammanslutnings eller stiftelses förvaltningsråd
eller styrelse eller dess verkställande direktör, revisor eller likvidator, eller medan han
skött någon därmed jämförbar uppgift, eller
3) medan han fullgjort ett uppdrag för någon annan eller annars på grund av ett
förtroligt affärsförhållande
skall, om strängare straff för gärningen inte stadgas på något annat ställe i lag, för
brott mot företagshemlighet dömas till böter eller fängelse i högst två år.
Denna paragraf gäller inte en gärning som den som avses i 1 mom. 1 punkten har
begått efter anställningstidens slut. ”

Stadgandet avser situationer då någon för att bereda sig själv eller annan
vinning eller för att skada någon annan obehörigen röjer eller utnyttjar
någon annans företagshemlighet som denne fått del av med samtycke av
den som innehar företagshemligheten.146 I paragrafen anges de kategorier av
gärningsmän som kommer i fråga. Gärningen begås genom att en
företagshemlighet obehörigen röjs eller utnyttjas, se kommentaren till 5 §.

                                                
143 Prop 66/1988 s 81.
144 Prop 66/1988 s 82.
145 Prop 66/1988 s 90.
146 Prop 66/1988 s 82.
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Första momentet första punkten avser de fall en anställd fått del av en
hemlighet genom sin anställning.147 Det kan gälla såväl arbetsgivarens egna
företagshemligheter som utomståendes hemlighet som arbetsgivaren tagit
mot av en affärskompanjon. Vanligtvis har arbetstagaren anförtrotts
hemligheten på grund av sina speciella arbetsuppgifter. Arbetstagaren kan
också själv producerat hemligheten. Andra punkten gäller personer som har
vissa förtroendeuppdrag i verksamheten.

Tredje punkten de som fått del av en företagshemlighet medan denne
fullgjort uppdrag för någon annan eller på grund av ett förtroligt
affärsförhållande.148 Här är det alltså utomstående personer som blivit
invigda i ett företags hemligheter. Förtroligt affärsförhållande behöver inte
innebära att ett avtal faktiskt ingås utan skyddar informationen även under
förberedande förhandlingar.

Straffet för brott mot företagshemlighet är desamma som för
företagsspioneri.149 Straff för brott mot företagshemlighet skall endast
utdömas ifall gärningen inte bedöms strängare på annat ställe i lag.

För anställda gäller straffhotet endast så länge de är anställda i
verksamheten.150 Stadgandet kommer av att inte arbetskraftens rörlighet skall
hämmas. Vill arbetsgivare hindra anställda att efter anställningstiden avslöja
eller utnyttja företagets hemligheter kan denne göra detta genom avtal.
Dessa avtalsbaserade skyddsmedel anses av lagstiftaren som tillräckliga.
Tillgrepp av upptagningar av företagshemligheter bedöms som nämnts i
samband med kommentarerna till företagsspioneri som stöld.

3.4.3 Missbruk av företagshemlighet; 30 kap 6 § strafflagen

”Den som obehörigen
1) i näringsverksamhet utnyttjar någon annans företagshemlighet som har åtkommits
eller röjts genom en gärning som är straffbar enligt denna lag, eller
2) för att bereda sig eller någon annan ekonomisk vinning röjer en sådan hemlighet,
skall för missbruk av företagshemlighet dömas till böter eller fängelse i högst två år.”

Företagsspioneri och brott mot företagshemlighet är lukrativt så länge det
finns personer som använder och köper information som anskaffats genom
brott.151 Därför är det kriminalpolitiskt ändamålsenligt att även straffa dem
som utnyttjar eller röjer företagshemligheter utan att själv ha deltagit i det
olagliga anskaffandet.152 Stadgandet motsvarar i sak 4 § 4 st OtillbFörfL.
Paragrafen riktar sig till envar. Första punkten begränsar sig till utnyttjande
i näringsverksamhet vilket innebär att rent privat utnyttjande inte är
                                                
147 Prop 66/1988 s 82.
148 Prop 66/1988 s 83.
149 Prop 66/1988 s 83.
150 Prop 66/1988 s 83.
151 Prop 66/1988 s 83.
152 Prop 66/1988 s 84.
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straffbart. Det obehöriga utnyttjandet får i sammanhanget betydelse först när
det syftar till ett för en näringsverksamhet utmärkande ekonomiskt resultat.

I andra momentet beivras situationen när någon för att bereda sig eller
annan ekonomisk vinning obehörigen röjer en företagshemlighet som
åtkommits genom en handlig som är straffsanktionerad genom
strafflagen.153 I detta fall är det ofta någon som agerar mellanhand och säljer
hemligheten till tredje man. Informationen kan också offentliggöras i
vinningssyfte. Sker offentliggörandet i rent journalistiskt syfte är det oftast
inte i vinningssyfte. Offentliggöranden som syftar till att avslöja information
av allmännyttigt eller humanitärt slag är aldrig obehöriga, se ovan.

Stadgandet förutsätter att informationen anskaffats eller givits genom
en gärning som är straffbar enligt strafflagen.154 Det skall ha begåtts ett
förbrott. Brotten kan vara företagsspioneri och brott mot företagshemlighet
men även till exempel förskingring eller stöld. Det räcker dock inte med att
det har begåtts ett brott mot 4 § OtillbFörfL utan det skall vara ett brott
enligt strafflagen.

För att gärningen skall anses begåtts med uppsåt krävs att gärningsmannen
skall ha varit medveten om att informationen har åtkommits eller röjts
genom något av de nämnda brotten.155 Informationen behöver inte ha
kommit direkt från gärningsmannen utan kan ha vandrat genom
mellanhänder. Se kap 32 om häleribrott, i tillämpliga delar skall samma
principer användas.

3.4.4 missbruk av affärshemlighet; 4 § OtillbFörfL

”Ingen får utan laga rätt anskaffa eller försöka anskaffa uppgift om affärshemlighet
och utnyttja eller yppa på detta sätt anskaffad uppgift.
Den som under den tid han varit anställd hos näringsidkare har fått kännedom om
affärshemlighet, får icke under sin anställningstid utan laga rätt utnyttja denna, ej
heller yppa den i avsikt att bereda sig eller annan fördel eller skada annan.
Den som vid fullgörande av uppgift på näringsidkares vägnar har fått kännedom om
affärshemlighet eller som för utförande av arbete eller fullgörande av uppgift eller
eljest för affärsändamål har anförtrotts teknisk förebild eller teknisk anvisning, får
icke utan laga rätt utnyttja eller yppa den.
Den som av annan fått kännedom om affärshemlighet, teknisk förebild eller teknisk
anvisning med vetskap om att denne anskaffat eller yppat uppgiften utan laga rätt, får
icke utnyttja eller yppa den.”

I 4 § OtillbFörfL stadgas allmänt om företagshemligheter.156 Syftet bakom
regeln är att skydda näringsidkare mot otillbörligt förfarande dels från
utomstående, dels från dem som är anställda i företaget. Revideringen av
strafflagen och därtill hörande speciallagar syftade till att betona
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155 Prop 66/1988 s 84.
156 Prop 66/1988 s 71.
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klandervärdheten i brotten.157 Detta skedde genom att justera straffhoten och
att överföra straffstadganden till strafflagen. Aktuellt stadgande i
OtillbFörfL ansågs inte uppfylla de precisionskrav som måste ställas på
brottsrekvisit.158 I stadgandet beskrivs inte hur en affärshemlighet
överhuvudtaget kan anskaffas ”utan laga rätt”. I lagen nämns inte heller det
fall någon som under avtalsförhandlingar eller eljest i ett konfidentiellt
affärsförhållande fått reda på en hemlighet och obehörigen yppar den för
utomstående. Bristerna föranledde två nya bestämmelser i strafflagen. 4 §
OtillbFörfL fick dock stå kvar och därför överlappar paragrafen till viss del
bestämmelserna i strafflagen.

Första stycket kan tillämpas på både utomstående och på anställda i
företaget.159 Enligt bestämmelsen får ingen utan laga rätt anskaffa eller
försöka anskaffa uppgift om affärshemlighet och utnyttja eller yppa på
detta sätt anskaffad information. Företagsspioneristadgandet i 30 kap 4 §
strafflagen skall motsvara 4 § 1 st OtillbFörfL med skillnaden att det i
strafflagen anges vilka tillvägagångssätt som är straffbara.160 4 § 1 st
OtillbFörfL kan alltså straffa alla andra former av obehörigt anskaffande av
annans affärshemligheter (se avsnitt 3.4.1.).

Andra stycket gäller endast den som är anställd hos näringsidkare.161 Den
som under sin anställning har fått kännedom om en affärshemlighet får
inte under sin anställningstid utan laga rätt utnyttja den och inte heller
yppa den i avsikt att bereda sig eller annan fördel eller skada annan. En
liknande bestämmelse finns även i 15 § 1 st lagen om arbetsavtal (320/70),
stadgandet innehåller emellertid inget straffhot utan kan endast
skadeståndsskyldighet eller rätt för arbetsgivaren att häva arbetsavtalet.162

Tredje stycket gäller för det första den som fullgör uppgift på någon
annans vägnar.163 Den som fullgör dylikt uppdrag får inte utan laga rätt
utnyttja eller yppa affärshemlighet som denne fått reda på genom
utförandet av sitt uppdrag. Stycket gäller även utnyttjande av teknisk
förebild eller teknisk anvisning. Med avvikelse från 2 st som gäller
anställda, har kriminaliseringen i 3 st inte inskränkts till den tid arbetet eller
uppgiften utförs. 30 kap 5 § strafflagen motsvarar i huvudsak 2 och 3 st.164 I
strafflagen koordineras de kategorier av gärningsmän som avses i 38 kap 2
st strafflagen (medlem av styrelsen eller förvaltningsrådet, VD, revisor,
likvidator eller annan med dessa jämförbar ställning)165 med dem som avses
i 4 § 2 och 3 st OtillbFörfL. Kravet på syfte att bereda sig eller annan
                                                
157 Prop 66/1988 s 69.
158 Prop 66/1988 s 74.
159 Prop 66/1988 s 71.
160 Prop 66/1988 s 80.
161 Prop 66/1988 s 71.
162 Prop 66/1988 s 71.
163 Prop 66/1988 s 71.
164 Prop 66/1988 s 80.
165 Prop 66/1988 s 71.
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ekonomisk vinning eller för att skada en annan är densamma i 30:5
strafflagen och 4 § OtillbFörfL. En annan likhet är begränsningen av
straffbarheten för före detta anställda (se avsnitt 3.4.2.).

Fjärde stycket reglerar utnyttjande av obehörigen anskaffad
affärshemlighet.166 Den som av annan fått kännedom om affärshemlighet,
teknisk förebild eller teknisk anvisning med vetskap om att denne
anskaffat eller yppat uppgiften utan laga rätt får inte utnyttja eller
yppa den. Förbudet gäller således utomstående som har fått kännedom om
en hemlighet och vet att den anskaffats eller yppats obehörigen. 30 kap 6 §
motsvarar i princip 4 § 4 st OtillbFörfL (se avsnitt 3.4.3.).167

Straffet för brott mot 4 § OtillbFörfL var tidigare enligt 10 § böter eller
fängelse i högst sex månader.168 Efter lagändringen är straffstadgandet flyttat
till strafflagen och kvarvarande stadgande gäller endast otillbörligt
utnyttjande eller röjande av en teknisk förebild eller en teknisk anvisning i
strid mot 4 §. Straffet för missbruk av teknisk förebild är böter. 10 § 2 st
hänvisar till 4-6 §§ i 30 kapitlet i strafflagen. Förbud och vite är fortfarande
aktuellt enligt 6 § 3 st samma lag såsom särskild påföljd vid brott mot 4 §.
                                                
166 Prop 66/1988 s 71.
167 Prop 66/1988 s 80.
168 Prop 66/1988 s 202 f.
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4 Skadestånd

4.1 Den svenska lagstiftningen

5 § FHL gäller skadestånd till följd av brott. 6 och 7 §§ FHL reglerar de
situationer då gärningsmannen kommit över företagshemligheten på ett
legitimt sätt men sedan missbrukar förtroendet som getts. 8 § rör tredje mans
skadeståndsskyldighet.

4.1.1 Skadestånd till följd av brott; 5 § FHL

”Den som gör sig skyldig till brott enligt 3 eller 4 § skall ersätta den skada som
uppkommer genom brottet eller genom att företagshemligheten obehörigen utnyttjas
eller röjs.”

Lagrummet tar upp två situationer då skadestånd kan utdömas. För det första
skall skada gärningsmannen orsakat genom själva utförandet av brottet
i 3 eller 4 §§ ersättas. För det andra skall skada som uppkommit genom
att gärningsmannen eller annan obehörigt utnyttjat eller röjt den
företagshemlighet han åtkommit genom brott enligt 3 eller 4 §§
kompenseras.

I den första situationen är det främst det ideella intresset näringsidkaren har
av att vara fredad från angrepp på sina hemligheter som avses. Även annan
skada som uppkommit genom gärningsmannens kunskapsinskaffande till
exempel utredningskostnader och skadegörelse skall kompenseras. I den
andra situationen krävs för ansvar dels att hemligheten utnyttjas eller röjs,
dels att detta sker obehörigen. Med utnyttjande avses här situationen då
någon använder den obehörigen åtkomna hemligheten i sin
näringsverksamhet. Det skall vara ett kommersiellt utnyttjande av
informationen. För att hemligheten skall anses som röjd räcker det med att
gärningsmannen avslöjar hemligheten för någon annan. Mottagarens
avsikter eller motprestation är utan betydelse. Är mottagaren införstådd med
att informationen åtkommits genom företagsspioneri enligt 8 § även denne
skadeståndsskyldig. Vid flera skadevållare blir 6:3 SkL om solidariskt
ansvar tillämplig.

Vad som anses som obehörigt bedöms enligt 2 § FHL.169 I båda situationerna
krävs det alltså att brott enligt 3 eller 4 § har begåtts.

                                                
169 LU30  s 37, LU37 s 41.
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4.1.2 Skadestånd på grund av näringsidkares
förtroendemissbruk; 6 § FHL

”Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet utnyttjar eller röjer en företagshemlighet
hos en näringsidkare som han i förtroende har fått del av i samband med en
affärsförbindelse med denne skall ersätta den skada som uppkommer genom hans
förfarande.”

Åtkomsten av den hemliga informationen måste varit lovlig för att denna
paragraf skall bli aktuell. Lagrummet gäller endast mellan näringsidkare.
Det är normalt och vanligt förekommande att företag sinsemellan överför
hemligt material. Därför förutsätts att näringsidkaren tagit egna initiativ till
sekretessbestämmelser eller (mindre vanligt inom det privata näringslivet)
att sekretessen är angiven i lag.

Tre objektiva rekvisit anges för ansvar. För det första att näringsidkaren
har fått del av företagshemligheten i förtroende i samband med en
affärsförbindelse, för det andra att näringsidkaren var i ond tro och för
det tredje att skada uppkommit. De subjektiva rekvisiten är uppsåt eller
oaktsamhet samt att röjandet eller utnyttjandet är obehörigt.

Enligt förarbeten och praxis behöver det inte föreligga en avtalssituation.
Båda parterna måste vara näringsidkare eller anställd i någon av
verksamheterna.

Den onda tron skall gälla mottagarens vetskap om informationens egenskap
av företagshemlighet. Det är vid mottagandet av informationen som
näringsidkaren skall vara i ond tro. Något särskilt förtroendeförhållande
behöver inte föreligga.170 Om inget annat avtalats består, enligt förarbetena,
tystnadsplikten ”så länge företagshemligheten som sådan består”.171

De närmare kraven för vad som fordras för att ett förtroendeförhållande skall
ha uppkommit  är oklara. Sandgren betecknar rättsläget som oklart. Jag
tolkar HD:s avgörande i NJA 1998 s 633 som att saken får avgöras med
hjälp av omständigheterna i det enskilda fallet men att det krävs en viss
längd och tyngd på de kontakter som hållits. Bevisbördan för att ett dylikt
förhållande har uppstått ligger på den som lämnat informationen.172

4.1.3 Arbetstagares skadeståndsskyldighet; 7 § FHL173

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

                                                
170 Se NJA 1998 s 633 och Sandgren s 672.
171 Prop 1987/88:155 s 43.
172 Sandgren s 674.
173 Kapitlet bygger på Fahlbeck s 232.
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Har förfarandet ägt rum sedan anställningen upphört, tillämpas första stycket endast
om det finns synnerliga skäl.”

Förutsättningarna för ansvar är enligt de objektiva rekvisiten att
arbetstagaren fått del av företagshemligheten i sin anställning, att
åtkomsten varit lovlig, att arbetstagaren var i ond tro, det vill säga insett
eller bort inse att uppgiften inte fick avslöjas,174 samt att skada uppkommit.
De subjektiva rekvisiten är uppsåt eller oaktsamhet och att
röjandet/utnyttjandet är obehörigt. Därutöver kräver 2 st, om
anställningen upphört, att synnerliga skäl föreligger.

Det finns inte något enhetligt arbetstagarbegrepp i svensk rätt. Begreppet har
dock inte så stor betydelse vid användning av FHL eftersom ansvaret enligt
6 och 7 §§ inte skiljer sig åt i någon betydande mån. Uppdragstagare får
vanligtvis ansvara enligt 6 § men kan i vissa fall istället falla under 7 § om
de är beroende eller på annat sätt att jämställa med en arbetstagare.175

7 § 1 st anger endast förutsättningarna för skadeståndsansvar för brott mot
en redan, genom lag, avtal eller sedvänja, existerande tystnadsplikt. Regeln
är dispositiv. Andra stycket anger att det krävs särskilda skäl för att utkräva
ansvar av en arbetstagare efter det att anställningen upphört. Regeln utgår
från tidpunkten för anställningens upphörande, se bestämmelserna i LAS.176

Andra stycket förutsätter att det inte finns något konkurrensklausul i
anställningsavtalet. Konkurrensklausuler eller diskretionsklausuler i
anställningsavtalet kan förlänga arbetstagarens tystnadsplikt. 1969 års avtal
mellan SAF och de ledande tjänstemannaorganisationerna inskränker
kraftigt användningsområdet för dylika klausuler. Huvudregeln är att
lojalitetsplikten upphör samtidigt med anställningens upphörande. Regeln är
alltså en lagfäst tystnadsplikt för arbetstagare som förstärker skyddet för
företagshemligheter. Det som avses är särskilt stötande och klandervärda
beteenden. Exempel på försvårande omständigheter är att arbetstagaren
under anställningen innehaft en förtroendeposition (vd, forskningschef eller
liknande), att arbetstagaren tagit anställning i syfte att komma över hemlig
information eller att arbetstagaren under anställningen systematiskt förberett
överförande av hemlig information.177 Skadans storlek har betydelse vid
bedömningen om synnerliga skäl föreligger. Skadan måste vara av en viss
omfattning för att näringsidkarens konkurrensförmåga skall påverkas.

Emot ansvar talar omständigheter såsom att arbetstagaren själv utvecklat
eller uppfunnit hemligheten, eftersom arbetstagare har rätt att fritt utnyttja
                                                
174 Se AD 1961 nr 27 se Fahlbeck avsnitt 6.2.1., tidpunkten är då arbetstagaren fick del av
informationen.
175 Se 1 § 2 st MBL.
176 Fahlbeck s 239.
177 Prop 1987/88:155  s 46.
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sina kunskaper och erfarenheter på den öppna marknaden. Ansvar kan
krävas redan på ett förberedande stadium på grund av lojalitetsplikten.178

FHL:s regler om skadestånd gäller endast om tystnadsplikten framgår av det
enskilda anställningsavtalet. Finns det kollektivavtal används
skadeståndsreglerna i MBL. Andra påföljder som kan vara aktuella är
uppsägning och avsked.

I AD 1998 nr 80 fastställs att när arbetstagare utnyttjar arbetsgivares
företagshemligheter efter det att anställningen är avslutad krävs enligt 7 § 2
st FHL att synnerliga skäl föreligger för att skadestånd skall kunna utdömas.
Ett exempel på en situation då synnerliga skäl föreligger är när en anställd
under pågående anställning förbereder överförandet av hemlig information.

4.1.4 Tredje mans skadeståndsskyldighet; 8 § FHL

”Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet utnyttjar eller röjer en företagshemlighet
som, enligt vad han inser eller bör inse, har angripits enligt denna lag skall ersätta den
skada som uppkommer genom hans förfarande. Detsamma gäller om någon i annat
fall uppsåtligen eller av oaktsamhet utnyttjar eller röjer en företagshemlighet som,
enligt vad han inser eller bör inse, har röjts i strid med sekretesslagen (1980:100).

Ansvar enligt 20 kap. 3 § brottsbalken skall inte ådömas någon på grund av
överträdelse av första stycket.”

Lagrummet innehåller regler om lagfäst tystnadsplikt och riktar sig till
envar. Skillnaden mellan 8 § och 3-7 §§ är att 3-7 §§ förutsätter en relation
till företagshemligheten antingen som gärningsman (3-4 §§) eller som
avtalspart (6-7 §§). Ansvaret i 8 § har störst betydelse för konkurrenter.
Opinionsbildare undgår oftast ansvar på grund av
yttrandefrihetslagstiftningen. Syftet med 8 § är ”att upprätthålla en sund och
affärsetisk konkurrens”.179 Regeln har en häleriliknande karaktär.

Följande tre objektiva och två subjektiva rekvisit måste vara uppfyllda för
att skadestånd skall vara aktuellt. För det första att någon utnyttjar eller
röjer en hemlighet, för det andra att detta sker med insikt om det
tidigare olovliga angreppet och slutligen att informationen utgör en
företagshemlighet. De subjektiva rekvisiten är uppsåt eller oaktsamhet.
Dessutom skall angreppet på företagshemligheten vara obehörigt enligt
2 §.

Det är utnyttjandet eller röjandet som föranleder ansvar. Anskaffandet kan
vara otillåtet enligt 4-5 §§ eller till exempel om en arbetsgivare systematiskt
frågar ut en konkurrents arbetstagare vid värvning eller överköp. Det krävs
att arbetstagaren bryter mot sin lojalitetsplikt och att arbetsgivaren
åtminstone borde insett detta. Efter anställningens upphörande kan ansvar
                                                
178 Fahlbeck s 243.
179 Prop 1987/88:155 s 25.
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utdömas om synnerliga skäl föreligger och arbetsgivaren borde insett
detta.180

Hur vetskapen om det tidigare olovliga angreppet uppkommit är utan
betydelse, likaså om det går att utreda vem som utfört det tidigare olovliga
angreppet. Det skall ha begåtts ett så kallat förbrott och insikten om att ett
förbrott begåtts skall föreligga samtidigt med införskaffandet av
hemligheten. Att någon mellanhand har varit i god tro har ingen betydelse
för användningen av denna paragraf.

4.1.5 Omständigheter av betydelse för bestämmande av
skadestånd; 9 § FHL

”Vid bestämmande av skadestånd enligt 5–8 §§ för ett angrepp på en näringsidkares
företagshemlighet skall hänsyn tas även till dennes intresse av att hemligheten inte
obehörigen utnyttjas eller röjs och till övriga omständigheter av annan än rent
ekonomisk betydelse.

Om det är skäligt kan skadeståndet sättas ned eller helt falla bort.”

Bestämmelsen är allmän för skadeståndsberäkningen enligt FHL men är
dispositiv och kan alltså åsidosättas av bestämmelser i avtal. Paragrafen
torde dock ha betydelse för tillämpningen av 36 § AvtL om jämkning av
avtalsbestämmelser.

Skadeståndsreglerna i FHL har dels ett reparativt dels ett preventivt syfte.
Huvudsyftet är att reparera skadan, den skadelidande skall få full ersättning
för förlusten som angreppet på företagshemligheten orsakat.181 Ersättningen
skall täcka ekonomisk skada inklusive ren förmögenhetsskada samt ideell
skada. Ideell skada är det intresse en näringsidkare har av att hemligheten
inte obehörigen röjs och andra omständigheter av annan än rent ekonomisk
betydelse. Den ideella skadan täcks av det allmänna skadeståndet.
Skadeståndet har även en preventiv dimension då tanken är att
skadeersättningen skall sättas så högt ”att det aldrig ter sig fördelaktigt att
kalkylera med möjligheten att angripa någon annans företagshemlighet”.182

Skadeståndet skall alltså sättas högre än en eventuell avgift för tillåtet
utnyttjande skulle utgått med. Samma princip används inom
immaterialrätten. Det skall alltid vara billigare att förvärva rätten till att
utnyttja hemligheten på laglig väg.

Skadeståndet omfattar alltså tre komponenter: ekonomisk skada, ren
förmögenhetsskada och ideell skada. Den ekonomiska skadan täcker såväl
ekonomisk förlust som utebliven vinst och är därför förmånligare än vad
som gäller i allmänhet vid beräkning av skadestånd.183

                                                
180 7 § 2 st och Prop 1987/88:155 s 48.
181 Prop 1987/88:155  s 49.
182 Prop 1987/88:155 s 49.
183 LU30 s 7, LU37 s 8.
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Det ankommer på den som begär skadestånd att visa skadans storlek. Kan
den drabbade näringsidkaren visa skadans storlek utgår
skadeståndsberäkningen ifrån det beloppet. Det är dock ovanligt  att en
skadelidande kan visa skadans storlek och därför finns det en rad andra
beräkningsgrunder till hjälp för domstolen. Hjälpreglerna har gemensamt att
de avser att spegla värdet av hemligheten i konkurrenshänseende.
Domstolen kan se på den angripnes förlust i form av utebliven vinst eller
dennes kostnader (för till exempel utveckling av hemligheten). Vidare kan
den se på vilka säkerhetsåtgärder den angripne näringsidkaren har vidtagit,
detta speglar ju i sin tur vilket värde som näringsidkaren satt på
hemligheten. Ytterligare fakta av betydelse är angriparens vinst eller
omsättning kopplad till hemligheten. Angriparens uppsåt liksom angreppets
varaktighet kan återspegla dennes syn på konkurrensläget och därmed ha
betydelse för skadeståndets storlek.184  Parternas inbördes styrkeförhållande
är också av vikt för bedömningen. När skadeståndet måste bestämmas utan
att det finns några direkta hållpunkter för värderingen tas det hänsyn till den
angripnes intresse av att behålla hemligheten för sig själv. De ovan
uppräknade bedömningsgrunderna skall göra att 35 kap 5 § RB inte skall
behöva användas. Lagrummet är en möjlighet till skälighetsbedömning när
skadans storlek är svårbestämbar, resultatet av en bedömning enligt 35 kap 5
§ RB är oftast ett i dessa sammanhang för lågt skadestånd.

Det är den näringsidkare för vilken skada uppkommit som skall ha rätt till
ersättning. Finns hemligheten hos flera näringsidkare (lagligen överförda
hemligheter genom ex licensavtal) kan skada uppkomma hos samtliga även
om själva angreppet endast skett hos en av dem.

Andra stycket ger möjlighet till jämkning. Beräkningar enligt första stycket
kan resultera i mycket höga belopp och därför föreslogs i utskottets PM att
det ”efter mönster av 60 § medbestämmandelagen införas en regel om att
skadeståndet kan sättas ned eller helt falla bort när det bedöms som
skäligt”.185 Regeln skall användas främst på arbetstagare, används den på
andra angripare skall regeln tillämpas restriktivt.186 När det är frågan om
arbetstagare skall en helhetsbedömning göras. Uppsägning och avskedande
är den viktigaste påföljden i de flesta fall av obehöriga angrepp. Förarbetena
nämner en rad omständigheter som kan tyda på att en jämkning skall ske.
Exempelvis är situationer där arbetstagaren inte insett värdet av
företagshemligheten eller där den oaktsamhet som ligger arbetstagaren till
last inte framstår som särskilt allvarlig jämkningsgrundande. Hänsyn skall
även tas till MBL:s skadeståndsregler, skulle en bedömning enligt MBL ge
ett lägre skadestånd är detta skäl för jämkning. Den skadelidandes behov av
ersättningen skall på samma sätt ges betydelse i bedömningen. Faktorer som
talar emot jämkning är om arbetstagaren har en ledande eller annars
                                                
184 Prop 1987/88:155  s 50.
185 LU30 s 96.
186 LU30 s 49, LU37 s 53.
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förtroendefull ställning eller om arbetstagaren har berett sig betydande
vinning genom sitt utnyttjande av företagshemligheten.

4.2 Den norska lagstiftningen

Den som lidit förlust på grund av annans rättsstridiga beteende kan väcka
talan mot den som utfört handlingen eller varit ansvarig för handlingen för
att få ersatt den förlust som gjorts på grund av tilltaget.187 Ett allmänt krav är
att skadevållaren skall haft uppsåt eller visat oaktsamhet för att vara
skadeståndsskyldig.188 Det är den skadelidandes sak att visa skadans storlek.
Oftast är det mycket svårt att bevisa vilken försäljningsminskning en
konkurrents illojala beteende orsakat. Ofta måste därför domstolen göra en
mer skönsmässig värdering på lös grund. Ersättning i form av skönsmässigt
värderad ersättning för orättmätigt bruk har i vissa fall utdömts.189

Erfarenheten säger dock att käranden/målsägaren ofta tilldöms betydligt
mindre ersättning än vad han själv anser han borde få.190

4.3 Den danska lagstiftningen

MfL skyddar företagshemligheter primärt genom straffsanktionen.191 En
näringsidkare som överträtt 10 § eller på annat rättsstridigt sätt skaffat sig
oberättigade fördelar på marknaden kan efter omständigheterna mötas av de
civilrättsliga påföljderna förbud och skadestånd.192 Under
kontraktsförhållandets bestånd kan det bli aktuellt med allmänna påföljder
för kontraktsbrott. Företagshemligheter åtnjuter alltså även privaträttsligt
skydd.193 Kontraktsförhållandet parterna emellan, som normalt föreligger,
ålägger parterna en plikt att inte utnyttja det förtroendeförhållande som i
vilket kunskap om hemligheten  överförts. Ett typiskt exempel är det
arbetsrättsliga kontraktsförhållandet. Där är det underförstått att
arbetstagaren under anställningstiden inte skall avslöja eller utnyttja sin
kännedom om verksamhetens inre förhållanden. Denna plikt förblir gällande
även en tid efter anställningens upphörande i den mån hänsyn tagits till
arbetstagarens frihet att utöva sitt yrke.

Tendensen i praxis är att civilrättsliga sanktioner döms ut med stöd av
generalklausulen i 1 § MfL.194 I vilket fall är kontraktsförhållandet ett
                                                
187 Løchen s 208.
188 Løchen s 209.
189 Rt. 1981 s 1215, Rt. 1984 s 121 (andra rättsområden), RG 1987 s 321 (MFL 1 och 9 §§)
RG 1994 (se Løchen kap 11.4.1).
190Rt. 1997 s 199: Brott mot 1 och 7 §§ MFL medför att skadevållaren kan bli
ersättningsskyldig. Ersättningen beräknades skönsmässigt. Med hänsyn till att I fått betalt
under flera år och att marknaden verkade framstått som osäker sattes skadeståndet till 2
miljoner kronor.
191 Krüger [1997] s 716.
192 Madsen s 305.
193 Krüger [1997] s 716.
194 U 1974.463 H, U 1975.1049 H, U 1969.587 SH.
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kvalificerande moment i bedömningen.195 Skadestånd är baserad på en
allmän rättsregel (se 13 § 2 st MfL ”Handlinger i strid med loven pådrager
erstatningsansvar i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler”)
och förutsätter culpa och en dokumentation av skadorna.196 Storleken av
skadeståndet fastställs skönsmässigt. Skadeståndet skall sättas så högt att ett
missbruk av en företagshemlighet aldrig skall vara ett billigt alternativ till en
licens.197

4.4 Den finska lagstiftningen

Vid grova åsidosättanden av en arbetstagare kan arbetsgivaren häva eller
säga upp arbetsavtalet.198 Åsidosätter arbetstagaren sina skyldigheter och
uppstår därigenom skada, är den skadelidande berättigad till skadestånd från
skadevållaren. Arbetstagaren är dock inte skyldig att betala skadestånd vid
lindrigt vållande, för annat vållande är arbetstagaren skyldig att betala
skadestånd i den mån det prövas skäligt. I prövningen tas hänsyn till skadans
storlek, handlingens beskaffenhet, skadevållarens ställning, den
skadelidandes intresse samt övriga omständigheter. Har skadan vållats
uppsåtligen, skall arbetstagaren gälda fullt skadestånd om det inte föreligger
särskilda skäl för att nedsätta skadeståndet.

A hade på sin nya arbetsplats vid planerandet av en maskin utnyttjat sin
förra arbetsgivares ritningar eller skisser till desamma för en motsvarande
maskin.199 A och hans nya arbetsgivare X Ab, för vars räkning maskinen
planerats, dömdes enligt lagen 31.1.1930 mot illojal konkurrens att betala
skadestånd. Skadeståndsansvaret var solidariskt, men enär A:s uppsåtliga
handlande hade avsett att bereda X Ab nytta utan att A själv utöver sin
arbetslön därav erhållit annan direkt nytta, nedsattes A:s
skadeståndsskyldighet på grund av detta särskilda skäl med stöd av 4 kap. 1
§ 2 mom. skadeståndslagen av 31.5.1974.
Då A inte mer stod i arbetsförhållande när han yppade affärshemligheten,
förkastades yrkandet på förbud att utnyttja maskinen såsom grundat på 4 §
lagen 22.12.1978 om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet och
avvisades, enär prövningen av yrkandet såsom grundat på 1 § samma lag
inte ankom på allmän domstol.

Det måste konstateras att skadestånd kan utdömas vid brott mot OtillbFörfL
och förmodligen också vid brott mot strafflagen. Vad vi inte vet är om
skadeståndet beräknas högre vid brott mot företagshemlighet, jämför de
svenska reglerna.
                                                
195 Madsen s 306.
196 Madsen s 306.
197 Se särskilt U1978.305 SH.
198 Suviranta Antti mfl, Arbetsrätten i Norden, nordisk Ministerråd Nord 1990:42, s 155 f se
även s 145 f.
199 KKO:1984-II-43.
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5 En jämförelse mellan de
nordiska lagstiftningarna
Kapitel 5.1 behandlar skillnaden i de grundläggande begreppen,
företagshemlighet, näringsverksamhet och obehörighet. Den fortsatta
framställningen avhandlar de enskilda påföljdsbestämmelserna samt
reglerna för straff och skadestånd. Ett sätt att dela in de nordiska
lagstiftningarna är att se på hur informationen ursprungligen inhämtats,
legitimt eller illegitimt. Fördelningen blir då logisk och bestämmelserna blir
lättare att jämföra med den svenska lagstiftningen. Det är dock svårt att
renodla tillåtet respektive ottillåtet inhämtande av information. Kapitel 5.2
och 5.3 kommer därför i viss mån överlappa varandra.

5.1 Inledande begrepp

Det finns stora skillnader i uppbyggnaden av skyddet för
företagshemligheter i Norden. I Norge, Danmark och Finland är
lagstiftningen uppdelad på flera lagar. Skyddet delas upp efter vem
bestämmelserna riktar sig till istället för föremålet för skyddet.

Den norska MFL och den danska MfL omfattar endast utnyttjande som sker
i näringsverksamhet. Straffeloven i de båda länderna täcker andra angrepp
på företagshemligheter, det vill säga även de angrepp som inte innebär
utnyttjande i näringsverksamhet. En tydlig divergens mellan norska MFL
och danska MfL och FHL är att MFL och MfL inte innehåller några angrepp
som ”enbart” är skadeståndsgrundande utan påföljden är straff. Skadestånd
kan i och för sig krävas enligt allmänna regler men det finns inga
specialstadganden som i FHL. Även i Finland omfattar OtillbFörfL endast
förhållandet mellan näringsidkare. Den stora skillnaden mellan Finland och
de övriga länderna i Norden är att alla allvarligare angrepp på
företagshemligheter är samlad i strafflagen medan de mindre allvarligare
brotten finns samlad i OtillbFörfL. Sammanfattningsvis kan sägas att
strukturen på lagstiftningen skiljer sig i de olika länderna. Ursprungligen är
lagarna i Norden inspirerade av samma källa, UWG. Vi har periodvis
samarbetat med lagstiftningsarbetet, dock har ansträngningarna inte
resulterat i lagar med större likheter gällande skyddet för
företagshemligheter.

5.1.1 Lagarnas syfte och placering i rättssystemet

Sverige har hela skyddslagstiftningen för företagshemligheter samlad,
Norge, Danmark och Finland har delat upp den i två delar. Trots lagarnas
olika uppbyggnad har de ett snarlikt syfte. Skyddet för företagshemligheter
är i de nordiska länderna en del av ansträngningarna som görs för att
åstadkomma en effektiv, sund och på lika villkor baserad konkurrens
inom näringslivet. Lagstiftningarna bygger på en intresseavvägning där
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samhällets, företagens och konsumenternas intressen skall tillgodoses.
Skyddet är en komplettering av det immaterialrättsliga skyddet och är en
del av konkurrensrätten.200 Lagstiftningen skall stimulera företagens
investeringsvilja genom att skydda dem ifrån obehöriga angrepp på
företagshemligheter. Danmark och Norge uttalar inte att skyddet mot andra
angripare (det vill säga inte direkt förhållandet näringsidkare emellan), som
regleras i straffeloven, är en del av skyddet mot illojal konkurrens.
Bestämmelserna får dock ses som ett komplement till skyddet som ges i
MfL och MFL.

5.1.2 Definitionen av begreppet företagshemlighet

De svenska och finska lagarna innehåller till skillnad från de norska och
danska en definition av begreppet företagshemlighet. Begreppen i sig är
dock snarlika även om definitionerna skiljer sig något. Jag utgår här ifrån
den svenska definitionen som kan delas in i tre delar:

För det första skall informationen ha en tydlig anknytning till det
aktuella företagets verksamhet.  I Sverige uttrycks saken så att
informationen skall röra affärs- eller driftsförhållande i en näringsidkares
rörelse, i Norge att informationen skall vara specifik i relation till den
aktuella affärsrörelsen, i Danmark att informationen skall representera ett
värde  för verksamheten och i Finland att informationen skall ansluta till
verksamheten. Den danska definitionen nämner inte en tydlig anknytning
som ett enskilt krav men detta får ses som varande underförstått.
Informationen som avses är av både teknisk och merkantil natur. Såväl
dokumenterade som odokumenterade information omfattas. Inget av
länderna anser att personlig skicklighet, kunskaper eller erfarenheter en
anställd gör under anställningstiden omfattas av lagstiftningen.

Det är oklart om Norge, Danmark och Finland har en lika frikostig syn på
vad en anknytning till ett företaget är. Här är det framförallt JAHAB-fallet
som skall uppmärksammas. I JAHAB-fallet ansågs en affärsidé vara en
företagshemlighet. Detta kan knappast ses som en självklar tolkning av
lagen. Tolkningen utökade skyddet för små innovativa företag i Sverige.

För det andra skall informationen hållas hemlig och ur denna aspekt är
lagstiftningen i de nordiska länderna mycket snarlik. Det krävs att
näringsidkaren gör något konkret för att skydda hemligheten och att kretsen
av personer som känner till hemligheten är begränsad. Ofta skrivs
sekretessavtal med anställda och samarbetspartners för att uppfylla kravet på
hemlighållande. I svensk praxis har det i JAHAB-fallet konstaterats att det i
förhållandet näringsidkare emellan inte behövs uttryckas explicit att viss
information utgör företagshemligheter ifall den andre näringsidkaren borde
förstått detta. Någon motsvarighet har jag inte funnit i de övriga nordiska
länderna.
                                                
200 I de finska förarbetena står detta inte uttryckligen men följer av lagstiftningens effekter.
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För det tredje skall ett angrepp vara ägnat att skada näringsidkaren i
konkurrenshänseende. Motsvarigheten i norsk lag är kravet på att
hemligheten är av viss kvalitet, av visst betydelse för verksamheten. I dansk
praxis uttrycks saken så att hemligheten skall representera ett ekonomiskt
värde eller förbättra företagets konkurrenssituationen på marknaden. I
Finland skall hemligheten representera ett ekonomiskt värde. De olika
formuleringarna har samma effekt. En hemlighet som är betydelsefull eller
representerar ett ekonomiskt värde utgör en konkurrensfördel. Angrips då
hemligheten är detta i allmänhet ägnat att medföra skada i
konkurrenshänseende.

5.1.3 Obehöriga angrepp

Enligt 2 § FHL krävs det att angreppet på företagshemligheten är obehörigt.
Detta gör att vissa typer av angrepp inte omfattas av lagen. Bestämmelsen
öppnar en möjlighet att väga olika intressen mot varandra. I obehörigt
utnyttjande ligger att företagshemligheten uppsåtligt eller av oaktsamhet
använts på ett sätt som inte var avsett i affärsrelationen. Den norska
lagstiftningen innehåller motsvarande begrepp uttryckt i de enskilda
straffparagraferna. Gemensamt för de olika begreppen är att de ger
domstolarna utrymme att väga skyddet för företagshemligheter mot andra
intressen och att de därmed begränsar reglernas omfattning. Det är
domstolarna som i sista hand bestämmer lagens omfattning baserat på
omständigheterna i det enskilda fallet. I Danmark har begreppet obeføjet
utvecklats i rättspraxis. Kravet möjliggör en intresseavvägning och påför
också ett visst krav på att kränkningen skall vara allvarlig.  I Finland är det
generalklausulen i OtillbFörfL och begreppet obefogat som används i
strafflagen som ger utrymme för tolkning i det enskilda fallet.

Samtliga regler i den nordiska lagstiftningen som rör skyddet av
företagshemligheter ger alltså domstolarna en viss frihet att göra en
bedömning av gärningens förkastlighet. I många fall kan även olika
intressen vägas mot varandra för att bedöma huruvida gärningen är straffbar
eller på annat sätt kan ge återverkningar.

5.1.4 Näringsverksamhet

Begreppet näringsverksamhet är snarlikt i de olika länderna. Det skall vara
fråga om en yrkesmässig verksamhet av ekonomisk art. Både privat och
offentlig ekonomisk verksamhet omfattas. Verksamheten behöver inte vara
inriktad på vinst eller ha viss omfattning.

En skillnad är att den norska lagen kräver viss kontinuitet i verksamheten.
Den svenska och den finska lagen omfattar även mer temporär verksamhet,
bara den inte endast sker vid något enstaka tillfälle. Skillnaden är inte stor.
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I den danska doktrinen ges begreppet mycket lite uppmärksamhet men torde
ha i stort sett samma innebörd som de övriga lagarna i norden. MfL gäller
endast handlingar företagna i näringsverksamhet, 1 § MfL.

5.2 Situationer då det ursprungliga
inhämtandet av information är otillåtet

Regler i den norska lagstiftningen som skyddar företagshemligheter i
situationer då inhämtandet av information är otillåtet är 405 a § straffeloven
och 7 § 2 st MFL. Dessa bestämmelser motsvaras i den svenska
lagstiftningen av 3 och 4 §§ FHL. I Danmark är motsvarigheten 254 § och
264 c § straffeloven samt 10 § 1 och 4 st MfL och i Finland 30:4 och 30:6
strafflagen (till största delen, brott mot strafflagen behöver dock inte
nödvändigtvis innebära ett ursprungligt ottillåtet inhämtande av information,
se 30:5 strafflagen) och 4 § 1 och 4 st OtillbFörfL. Brotten som faller in
under kategorin ”situationer då det ursprungliga inhämtandet av information
är otillåtet” är företagsspioneri  och häleri. I Sverige är det endast dessa två
brott som har straff som påföljd, skadestånd kan också yrkas enligt 5 § FHL.
I övriga Norden är den huvudsakliga påföljden straff, vid skada följer även
skadestånd.

5.2.1 Företagsspioneri

Brottet företagsspioneri regleras på ett väsentligen enhetligt sätt i Norden. I
Sverige regleras brottet företagsspioneri av 3 § FHL, i Norge av 405 a §
straffeloven, i Danmark av 264 § straffeloven och 10 § MfL, i Finland av 30
kap 6 § strafflagen och 4 § OtillbFörfL.

Med företagsspioneri menas ett olovligt kunskapsinhämtande eller försök
till olovligt kunskapsinhämtande av hemlig information.

Försök är dock inte kriminaliserat i Danmark. I Danmark omfattas inte
anställda av 264 § straffeloven då paragrafen endast riktar sig mot helt
utomstående personer. Anställdas företagsspioneri angrips istället enligt 10
§ MfL.

De finska bestämmelserna begränsar de tillvägagångssätt som kan bedömas
som företagsspioneri, övriga tillvägagångssätt kriminaliseras av  4 §
OtillbFörfL. Skillnaden är avsevärd då fängelse inte kan följa på brott mot  4
§ OtillbFörfL. Det kan dock nämnas att de tillvägagångssätt som anges i
30:6 strafflagen är tämligen omfattande. I Finland är företagsspioneri ett
målsägandebrott vilket innebär att det krävs att den skadelidande anmäler
brottet för att åtal skall kunna ske. De finska reglerna har även bestämmelser
om sammanträffande av brott. I Sverige konsumeras sidobrott helt av
företagsspioneri.

Den största skillnaden är straffsatserna. Exempelvis är Norges maxstraff 3
månader och i jämförelse med maxstraffet 6 år i Sverige framstår skillnaden
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som högst väsentlig. Divergensen kan endast delvis förklaras med att
sidobrotten automatiskt konsumeras enligt den svenska regeln. I Danmark
kan straffet uppgå till 4 års fängelse och i Finland till 2 år. Allmänt kan
sägas att det ses allvarligt på företagsspioneri i Norden, Norge står dock ut
något med sina låga straffsatser. I samtliga länderna är målet med reglerna
att beivra företagsspioneri och därmed minska illojal konkurrens.

5.2.2 Häleri

Olovlig befattning med företagshemlighet är i svensk rätt ett häleribrott som
kriminaliseras i 4 § FHL. Som en slags häleribestämmelse kan även 8 § FHL
nämnas. I Norge beivras häleri av företagshemligheter av 7 § st MFL.
Motsvarande regler i Danmark är 254 c § straffeloven och 10 § 4 st MfL och
i Finland 30:6 strafflagen och 4 § 4 st OtillbFörfL.

Häleribestämmelserna syftar till att hindra vidarespridning av en
företagshemlighet som spridits på ett obehörigt sätt. Den svenska
bestämmelsen kräver att ”hälaren” haft vetskap om att företagshemligheten
åtkommits genom företagsspioneri samt att mottagandet av hemligheten inte
skett helt passivt. Svensk lag har också en uppsamlande regel i 8 § FHL som
förbjuder tredjeman att utnyttja eller röja en hemlighet med insikt om det
tidigare olovliga angreppet. Det subjektiva rekvisitet är uppsåt eller
oaktsamhet. 8 § FHL kräver inget förhållande mellan gärningsmannen och
den skadelidande och är därför i huvudsak riktad mot konkurrenter. Regeln
kan sägas motsvara en häleribestämmelse och det ursprungliga inhämtandet
kan vara men behöver inte vara tillåtet. Bestämmelsen gäller
företagshemlighet som på något sätt angripits i strid mot FHL eller
sekretesslagen och detta skall tredjemannen vara medveten om.

Den norska motsvarigheten är 7 § 2 st MFL. Skillnaden är att förbrottet inte
behöver bestå i företagsspioneri utan annat brott mot tystnadsplikt eller
annan rättsstridig handling är tillräcklig. Det ursprungliga åtkomsten
behöver inte vara otillåten. Detta kan ofta vara fallet ifall en anställd för
hemlig information vidare till konkurrenter. Ett annat avvikande krav är att
hemligheten sedermera skall bli utnyttjad i näringsverksamhet, i svensk rätt
räcker det att anskaffa hemligheten.

Den danska bestämmelsen 254 c § straffeloven är mycket lik den svenska
utom i ett avseende; dansk lag kräver inte att den ursprunglige
gärningsmannen haft uppsåt till sitt brott. Bakgrunden är att häleri ses som
en ny och självständig kränkning av hemligheten. En annan bestämmelse
som kriminaliserar efterföljande utnyttjande av hemligheter som spridigts på
ett otillbörligt sätt är 10 § 4 st MfL. Bestämmelsen är något annorlunda då
den endast vänder sig till näringsdrivande som åtkommit konkurrents
hemligheter som denne åtkommit på ett sätt som strider mot de övriga
styckena i 10 § MfL.
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I Finland är häleri kriminaliserat genom 30:6 strafflagen. Förbrottet skall
vara ett sådant brott som strider mot strafflagen. Publiceringssyfte kan ofta
vara grund för ansvarsfrihet i likhet med svenska regler. En annan
häleribestämmelse finns i 4 § 4 st OtillbFörfL. Paragrafen riktar sig mot
efterföljande utnyttjande av företagshemligheter som spridits i strid mot 4 §.
Som nämnts tidigare kan inget fängelsestraff bli aktuellt för brott mot
OtillbFörfL.

I Norge är häleri av företagshemlighet ett målsägandebrott enligt 18 § MFL.
I Danmark är brott mot 10 § MfL ett målsägandebrott.

Som konstaterades ovan är straffsatserna i Norden varierande, gällande
häleri varierar också straffet beroende vilken paragraf i de olika
lagstiftningarna inom landet som skall användas. Straffet i Norge är böter
eller fängelse i max 3 månader. Straffet i Sverige är högt, 2 respektive 4 års
straffmaximum. Straffet i dansk strafflag är böter eller fängelse i 6 månader
medan överträdelse av 10 § MfL ger böter eller fängelse i max 2 år. I Finsk
lag är straffet max 2 års fängelse för överträdelse av strafflagens regel
medan överträdelse av OtillbFörfL endast ger böter.

Omfattningen av de nordiska häleribestämmelserna skiftar något. Alla
länderna kräver inte att det så kallade förbrottet är företagsspioneri utan även
andra angrepp kan kvalificera sig som förbrott. Den danska bestämmelsen
avviker något då den inte kräver att förbrottet skall vara begånget med
uppsåt. I all väsentlighet är dock reglerna lika. Norge har ett betydligt lägre
straffmaximum än de övriga länderna.

5.3 Situationer då det ursprungliga
inhämtandet av information är tillåtet

Missbruk av hemligheter som ursprungligen inhämtats på ett tillåtet sätt
skyddas i den norska lagstiftningen av 7 § 1 st MFL och 294 § straffeloven.
Jämförbara regler i den svenska lagstiftningen är 6 till 8 §§ FHL. I Danmark
är motsvarande bestämmelse 10 § MfL 2 och 4 st och i Finland 30:5
strafflagen samt 4 § 2-4 st OtillbFörfL.

I Sverige är påföljden skadestånd när det ursprungliga inhämtandet är
legitimt. Detta skiljer sig avsevärt från lagstiftningen i de övriga nordiska
länderna där påföljden är straff oavsett om det ursprungliga inhämtandet var
tillåtet eller inte. Har den straffbara gärningen orsakat skada kan den
skadelidande parten även yrka på skadestånd. Sverige har strängare straff
men straffar å andra sidan enbart särskilt klandervärda fall. Även i övriga
Norden är det särskilt förkastliga beteenden som straffas. Att påföljden är
straff i fler fall visar dock på ett strängt synsätt. I Sverige är skadestånd den
påföljd som används mest, detta beror på grundprincipen att avtalsbrott inte
skall beivras med straff. Beloppen som döms ut är höga och får då den
preventiva effekt som motsvaras av straffhotet i de övriga nordiska länderna.
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5.3.1 Näringsidkares förtroendemissbruk

Näringsidkares förtroendemissbruk beivras i svensk lag av 6 § FHL, i norsk
lag av 7 § 1 st MFL och 294 § straffeloven, i dansk rätt av 10 § 2 st MfL och
i finsk lag av 30:5 1 st 3 pkt strafflagen.

6 § FHL gäller röjande eller utnyttjande av företagshemlighet och kräver
(till skillnad från de straffbelagda brotten) endast oaktsamhet. Som rubriken
avslöjar skall det vara fråga om ett förtroendeförhållande som
missbrukats.

7 § 1 st MFL gäller endast utnyttjande i näringsverksamhet (se dock
straffeloven 294 §) och riktar sig mot den som fått kännedom om en
företagshemlighet genom ett anställnings- eller affärsförhållande. Skillnaden
mellan den svenska och den norska regeln är inte stor, då näringsidkare som
får tag på en företagshemlighet sannolikt utnyttjar den själv. De fall där en
hemlighet röjs istället för att utnyttjas kan oftast 294 § straffeloven användas
(högre maxstraff 6 mån istället för 3 mån).

10 § 2 st MfL gäller den som genom ett förtroendeförhållande fått lovlig
tillgång till en företagshemlighet. Förbudet gäller röjande och utnyttjande
och gäller i 3 år efter det samarbets- eller arbetsförhållandet upphört
(civilrättsligt kan dock förbudet göras gällande så länge hemligheten som
sådan kvarstår). Straffet är böter eller fängelse i max 2 år.

30:5 1 st 3 pkt strafflagen förutsätter att parterna har ett
förtroendeförhållande, det krävs inte att avtal ingåtts. Förbudet gäller
röjande och utnyttjande i syfte att bereda sig själv eller annan vinning eller
för att skada annan. Straffet är böter eller fängelse i 2 år.

Den svenska bestämmelsen skiljer sig från de övriga genom att endast
oaktsamhet krävs samt att inget straffhot föreligger. Olikheterna gällande det
subjektiva rekvisitet är en följd av straffhotet, det är mindre vanligt med
tyngre straffhot för oaktsamhetsbrott. I situationen där Sverige anser att hot
om dryga skadestånd är tillräckligt anser resten av de nordiska länderna att
det krävs ett hot om fängelsestraff, i Danmark och Finlands fall tämligen
långvariga fängelsestraff. Skillnaden är betydande, civilrättsliga kontra
straffrättsliga sanktioner som måste ses som en grundläggande skillnad i
synen på angrepp på företagshemligheter.

5.3.2 Arbetstagares förtroendemissbruk

Rekvisiten för arbetstagares förtroendemissbruk skiljer sig inte nämnvärt
från näringsidkares förtroendemissbruk. Största skillnaden är att arbetstagare
oftast är skyddad av en tidsbegränsning, gällande efter
anställningsförhållandets upphörande. Den svenska regeln återfinns i 7 §
FHL, de norska i 294 § straffeloven och 7 § MFL, den danska i  10 § 2 st
MfL och de finska i 30:5 1 st 3 pkt strafflagen och 4 § 2 st OtillbFörfL.
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Den svenska regeln omfattar oaktsamhet med det förbehållet att den
anställde insett eller borde insett att informationen var hemlig. Både
röjande och utnyttjande omfattas. Har förfarandet skett efter
anställningens upphörande krävs synnerliga skäl för att kunna kräva
skadestånd för uppkommen skada.

1 Norge straffar 294 § straffeloven den anställd som avslöjar eller
utnyttjar en företagshemlighet som tillhör en verksamhet där han under de
senaste 2 åren varit anställd. 7 § MFL är liknande men straffar endast
anställd som själv utnyttjar hemligheten i näringsverksamhet situationen
gäller dock även då en anställd går över till en konkurrent och där utnyttjar
hemlighen.

I Danmark gäller samma regel för anställd som för näringsidkare med
förtroendeförhållande till det företag som äger företagshemligheten. Det är
alltså den som genom ett anställningsförhållande fått lovlig tillgång till en
företagshemlighet. Förbudet gäller röjande och utnyttjande och gäller i 3
år efter det samarbets- eller arbetsförhållandet upphört (civilrättsligt kan
dock förbudet göras gällande så länge hemligheten som sådan kvarstår).
Straffet är böter eller fängelse i max 2 år.

I Finland gäller samma bestämmelse som ovan, 30:5 1 st 3 pkt strafflagen,
med begränsningen att anställds förtroendemissbruk inte straffas om
gärningen begås efter anställningstidens slut. Förbudet för den anställde
gäller röjande och utnyttjande i syfte att bereda sig själv eller annan
vinning eller för att skada annan. Straffet är böter eller fängelse i 2 år. Se
även 4 § 2 st OtillbFörfL där det stadgas att den som under sin anställning
har fått kännedom om en affärshemlighet inte får under sin anställningstid
utan laga rätt utnyttja den och inte heller yppa den i avsikt att bereda sig
eller annan fördel eller skada annan. De båda reglerna är i huvudsak lika,
skillnaden ligger i straffhoten.

5.3.3 Tredjemans förtroendemissbruk

Svensk lag har en uppsamlande regel i 8 § FHL som förbjuder tredjeman att
utnyttja eller röja en hemlighet med insikt om det tidigare olovliga
angreppet. Det subjektiva rekvisitet är uppsåt eller oaktsamhet. 8 § FHL
kräver inget förhållande mellan gärningsmannen och den skadelidande och
är därför i huvudsak riktad mot konkurrenter. Regeln kan sägas motsvara en
häleribestämmelse och det ursprungliga inhämtandet kan vara men behöver
inte vara tillåtet. Bestämmelsen  gäller företagshemlighet som på något sätt
angripits i strid mot FHL eller sekretesslagen och detta skall den
tredjemannen vara medveten om. Bestämmelsen är en typisk ”slasktratt”.

Den norska motsvarigheten är 7 § 2 st MFL. Bestämmelsen omfattar såväl
tillåtet som otillåten ursprungliga åtkomst av företagshemligheten. Kravet är
endast att någon skall ha brutit mot sin tystnadsplikt eller på annat sätt
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handlat rättsstridigt. Ett annat krav är att hemligheten sedermera blir
utnyttjad i näringsverksamhet, den svenska regeln omfattar både röjande och
utnyttjande. Den störst skillnaden är straffhoten och det subjektiva
rekvisitet.

I Danmark är den närmaste bestämmelsen 10 § 4 st MfL som riktar sig mot
näringsidkare i allmänhet och förbjuder dem att i näringsverksamhet utnyttja
information som denne fått kunskap om eller sådighet över i strid mot (i
detta fallet) 10 § 2 st , det vill säga det ursprungliga inhämtandet är tillåtet
men den senare spridningen är i strid mot MfL.

I Finland är även här häleribestämmelsen i 30:6 tillämplig. Regeln är inte
lika allmän som den svenska 8 § FHL eftersom tredjeman måste uppnått
kunskap om företagshemligheten genom att någon brutit mot
bestämmelserna i strafflagen. Skillnaden är dock inte stor.

Existensen av 8 § FHL kan motiveras med att den straffbelagda
häleribestämmelsen i 4 § är mer begränsad än motsvarande bestämmelse i
de övriga nordiska länderna och att det svenska skyddet för
företagshemligheter behöver 8 § FHL som ett komplement. Som påpekats
flera gånger i detta avsnitt är det framförallt påföljden som särskiljer den
svenska regeln från de norska, danska och finska motsvarigheterna.
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