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Summary

In this paper I have tried to explore the possibilities of using swedish procedural law to

protect knowledge. There is a risk that the value of a trade secret will be diminished in

the time between the violation of the secret information and a settlement in court. If the

defendant can be stopped from using the contested information during this time, the

plaintiff's right to it can be upheld far more successfully than if the violation can go on

until the case is settled and damages are awarded for the unlawful use of the

information.

I have used two different ways to protect knowledge. The first is through the use of non

competition clauses (konkurrensklausuler). By including such a clause in an agreement,

the party with knowledge, which he aspires to protect, can get the other party to

undertake not to involve himself in certain businesses. The knowledge of these trade

secrets could otherwise be used to the disadvantage of the company that produced the

information. The second way to protect knowledge is by relying on the Protection of

Trade Secrets Act (Lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter). 

By including a non competition clause in an agreement between the parties, it is

possible for the plaintiff to ask the court to grant a preliminary injunction against the

defendant. The defendant will then have to pay a penalty fine if he violates the

injunction. A non competition clause can be included in any agreement. I have not dealt

with competition law in this paper. 

In order to be granted an injunction the plaintiff needs to show propable cause for his

cause of action. On the balance of probabilities, does he have a claim on the defendant?

The plaintiff has to show that the defendant voluntarily agreed not to involve himself

with a certain business. The plaintiff also has to show probable cause that the defendant

actually is involved in businesses he has agreed not to involve himself with.

There also has to be reasonable fear that some future action by the defendant will make

it more difficult for the plaintiff to uphold his rights according to the non competition

clause or will diminish the value of the right to non competition by the defendant.

According to swedish case law, to be able to show probable cause for his claim, the

plaintiff has to show an individual agreement where the defendant has undertaken not to

involve himself with certain businesses. A contract for employment or a partnership

without a non competition clause has been held not to be enough for courts to grant an

injunction against competing businesses. 
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If a non competion clause is included in an employment contract there are some limits

to the reasonableness of the limitations of the employee's free use of his skills. In an

agreement in 1969 between the Swedish Employers Association (SAF) and some

industry trade unions (CF, SALF and SIF), guidelines were presented as to when a non

competition clause should or should not be used. The purpose of the agreement was to

limit the use of such clauses.

Only when the plaintiff is dependent on his own development of products or methods

and if he by development or purchase acquires such trade secrets should a non

competition clause be used to restrict an employee's actions after the employment. In

other cases a non competition clause is not recommended. Non competition clauses

should only be used for employees who in their employment learn about trade secrets

and have the education and experience to exploit this knowledge. 

In its judgments, the swedish Labour Court (Arbetsdomstolen), relies on this agreement

to decide when a non competition clause is to be upheld. To be granted a temporary

injunction, the plaintiff has to show that the clause probably will be upheld in a final

ruling. The Labour Court does not say that non competition clauses outside the scope of

the agreement as a rule will not be upheld. However, if the non competition clause does

lie outside the scope of the agreement the Labour Court has stated that it will view them

restrictively.

If it is not possible to show probable cause for a claim of non competition, can the

plaintiff in any other way be granted a temporary injunction against the defendant using

his knowledge? If the plaintiff can show that the defendant has used a trade secret of

his, the court can grant a temporary injunction according to the Protection of Trade

Secrets Act (FHL). He then has to show that there is probable cause to believe that he

has a trade secret and that the defendant has used this trade secret to his disadvantage.

One advantage is that there is no need for a previous agreement between the parties.

Knowledge or trade secrets, as defined in the Act, are protected per se. A trade secret is

information that is commercial or related to production in someones business. This

information has to be held secret and, if revealed, typically hurt the plaintiff's

possibilities to compete on the market. The information does not have to be of a higher

technical complexity. Even simple facts can be protected by the Act as long as they fill

the criteria.

Information can be used by others that is actually also held as a trade secret by the

plaintiff. But others could have gathered the same or similiar information on their own.

The plaintiff can only stop others from using his trade secrets if they actually took them



7

from the plaintiff. The plaintiff must show probable cause that the defendant is using his

information.

Therefore, if the parties are in a contractual relationship, a confidentiality clause should

be included. By stating in an agreement which information has been handed over to the

other party and making sure that the other party acknowledges that the information is to

be treated as a trade secret, it will be easier for the plaintiff to show probable cause.

By thinking about ways to protect trade secrets in time, companys do have a possibility

to protect their information. By inserting a non competition clause or a confidentiality

clause such protection can be made easier. It will then be easier to show probable cause

for a cause of action of a claim not to let someone else use the company's information to

its disadvantage. To be granted a temporary injunction the plaintiff only needs to show

on a balance of probabilities that he has probable cause for his claim. In a court trial he

would have to prove his case. But until then his information would be protected under

the injunction.



8

1 Inledning

1.1 Syfte

För att skydda värdet av investeringar i kunskap är det av intresse att säkerställa att ingen

annan tillgodogör sig denna. För detta ändamål finns idag olika tillvägagångssätt. En

möjlighet är att teckna ett avtal, vanligen en konkurrensklausul, varigenom ena avtalsparten

förbinder sig att under viss tidsperiod inte bedriva konkurrerande verksamhet. Det är även

möjligt att utnyttja lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter (FHL). Den bygger

inte på att något avtal måste tecknas, utan skyddar information som är att beteckna som

företagshemligheter mot otillbörligt utnyttjande. Det är av intresse för skyddssökanden att

snabbt uppnå ett skydd för kunskapen. Ett utdraget förfarande innebär ett hot mot

investeringar gjorda i kunskapen.

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur processrätten kan användas för att skydda

kunskap. Om ett företag känner sig hotat och vill skydda sin kunskap, under vilka

förutsättningar kan då processrätten erbjuda ett skydd?

Företag eller individer kan med hjälp av en civilprocessuell säkerhetsåtgärd snabbt få till

stånd ett temporärt vitesförbud mot någon som utnyttjar deras kunskap antingen genom att

bryta mot en konkurrensklausul eller i strid med lagen om skydd för företagshemligheter.

Det krävs då bland annat att det görs sannolikt att ett anspråk på att hindra denna

verksamhet kan vinna bifall i en kommande rättegång. Jag avser att redogöra för när

sannolika skäl kan anses föreligga och förutsättningar finns att bli beviljad ett temporärt

vitesförbud. Dessutom krävs att en eventuellt förestående åtgärd kan medföra att värdet av

kunskapen förringas. Jag kommer därför även att i viss mån redogöra för när en så kallad

sabotagerisk kan anses föreligga.

Jag avser att undersöka hur det interimistiska vitesförbudet mot verksamhet i strid med

konkurrensklausul som är tillgängligt enligt 15 kap 3 § rättegångsbalken fungerar jämfört

med vitesförbudet enligt 13 § lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter. Är

skydd enligt lagen om skydd för företagshemligheter ett komplement till skydd enligt

avtalade konkurrensklausuler, eller i vissa fall till och med en ersättning för detta?  

Min slutsats är att om det är möjligt bör avtal om kunskapsskydd tecknas, i form av en

konkurrens- eller sekretessklausul. Det är enklare att visa sannolika skäl för sitt anspråk om

det finns en sådan avtalsrelation än om man förlitar sig enbart på lagen om skydd för

företagshemligheter. Det kan vara lämpligt för näringsidkare att knyta till sig anställda i

högre position och med insikt i och kännedom om företagsspecifika
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tillverkningshemligheter med en konkurrensklausul. Det är dock viktigt att inte missbruka

skyddet en konkurrensklausul kan ge. Är inte konkurrensbegränsningen skälig finns risk att

hela eller delar av talan om säkerhetsåtgärd enligt RB 15:3 faller. Om det då även finns ett

sekretessavtal kan detta underlätta för att visa sannolika skäl i ett yrkande om vitesförbud

enligt lagen om skydd för företagshemligheter.

I samarbetsavtal mellan näringsidkare förekommer konkurrensklausuler. Det är lämpligt

med avtal om konkurrensbegränsning om det kan befaras att motparten har möjlighet att på

egen hand eller för annans räkning producera eller marknadsföra liknande produkter som

avses i samarbetsavtalet.

1.2 Disposition

Jag inleder med en bakgrund om intresset av att skydda kunskap samt en kort redogörelse

för relevanta delar av säkerhetsåtgärdssystemet enligt rättegångsbalken och lagen om

skydd för företagshemligheter. 

I det därpå följande kapitlet skall jag genom en rättsfallsanalys visa när säkerhetsåtgärd har

beviljats mot påstått brott mot en konkurrensklausul.  Därefter gör jag en liknande

genomgång med utgång från lagen om skydd för företagshemligheter. 

Det måste göras sannolikt att anspråk finns, enligt konkurrensklausul eller enligt FHL.

Kapitel 3 handlar om konkurrensbegränsande avtal. Om förutsättningar för säkerhetsåtgärd

grundat på konkurrensbegränsande avtal ej existerar, vad finns det då för skydd enligt

FHL? Den frågan tar jag upp i kapitel 4.

Slutligen sammanfattar jag vad jag kommit fram till i min analys.
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2 Bakgrund

2.1 Skydda kunskap

Om det krävs riskfyllda investeringar i form av forskning och utveckling finns ett starkt

intresse för företaget att skydda kunskapen. Är det möjligt att skydda kunskap? Ett problem

är att det är svårt att knyta kunskapen till ett företag eftersom kunskapen alltmer finns hos

de anställda.1 Kan den kunskap som skall skyddas avgränsas och preciseras?

Staten förefaller se kunskapsproduktionen som en uppgift för marknaden. En uppgift för

staten är dock att genom rättssystemet bidra till att skapa ett skydd för kunskapen.2 Ett

försök att skapa skydd är lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter (FHL). Det

för företagen specifika och strategiska kunnandet betraktas enligt FHL som en

företagshemlighet som är värd att skyddas.3 Skulle detta skydd brista kan det påverka

investeringsviljan negativt.4 Lagen beaktar emellertid även andra intressen, nämligen

"samhällets, företagens och de enskilda konsumenternas intressen".5 Det gemensamma

intresset är "att det råder en effektiv, sund och på lika villkor baserad konkurrens inom

näringslivet".6 Att helt fritt låta andra utnyttja kunskap som individer och näringsidkare

lagt ned resurser på att utveckla främjar inte detta intresse. Tanken är att ett företags

konkurrensförmåga, bland annat då den samlade kunskapen inom ett företag, är ett allmänt

intresse. Samhällets intressen av offentlighet och insyn gör att viss information som i och

för sig kan betraktas som en företagshemlighet ändå kan avslöjas, om det rör sig om ett

avslöjande av något som skäligen kan misstänkas vara brott eller något annat allvarligt

missförhållande.7 Avslöjandet är då inte obehörigt.

Skyddet för företagshemligheter är inte heltäckande. FHL innehåller inte några regler om

tystnadsplikt, utan istället "bygger lagen på att utgångspunkten för skyddet för företags-

hemligheter är att de som har intresse av att skydda hemligheter i näringsverksamhet själva

lägger grunden till detta genom avtal eller ensidiga föreskrifter".8 

Vi talar idag om kunskapssamhället. Företags kunskaper blir allt viktigare för

konkurrensen på marknaden. Företaget strävar efter att behålla och skydda sin kunskap.9

                                                
1 Sandgren, Kunskap som rättslig företeelse, s 46 ff.
2 A a, s 60 f.
3 Lagrådets yttrande 1988 över regeringens förslag till lag om skydd för företagshemligheter, s 9,

Fahlbeck s 182.
4 Lagutskottets betänkande 1988/89:LU37 s 15, Fahlbeck s 182.
5 Lagutskottets betänkande 1988/89:LU37 s 15. Fahlbeck, s 181.
6 A a s 15. Fahlbeck, s 181.
7 Fahlbeck, s 194 ff. Det krävs att brottet kan leda till fängelse.
8 A a, s 181.
9 Prop. 1987/88:155 s 9.
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Ett företag med högkvalificerad personal är intresserat av att få behålla denna. Har

personalen hög kompetens blir den attraktiv för andra företag. Efter anställningens

upphörande är det fritt för den tidigare anställde att konkurrera med arbetsgivaren. Även

vid företagsöverlåtelser kan det vara betydelsefullt att få tid på sig att komma igång i den

nya verksamheten utan att bli utsatt för konkurrens från den förre ägaren. För att lösa

problem av denna karaktär går det att teckna avtal om att part skall avstå från konkurrens

under viss tid efter anställningens upphörande eller överlåtelseavtalets tecknande, en så

kallad konkurrensklausul. Konkurrensklausuler består ofta av både ett konkurrensförbud

och en tystnadsförpliktelse. Vanligen ingår också en regel om påföljd, ofta en

vitesklausul.10

Det är det enskilda företaget som utifrån sin situation måste tänka över vilket skydd det

behöver mot så kallad illojal konkurrens. Det  finns därför olika motiv att söka skydd:11 

• Bevara existerande kundkrets. Förvärvaren vill hindra att överlåtaren startar ny verksamhet kort
tid efter överlåtelsen.

• Skydda företagshemligheter och företagsspecifikt kunnande.
• Behålla nyckelpersoner som kan ha fått påkostad utbildning av arbetsgivaren.

En annan typ av avtal är sekretessavtal. Parterna kommer då överens om att information

som utväxlas dem emellan skall betraktas som hemlig. Det är då enklare att hävda att det

rör sig om företagshemligheter.

2.2 Civilprocessuella säkerhetsåtgärder

Möjligheten att söka och få en civilprocessuell säkerhetsåtgärd föreligger i ett stort antal

fall. Framställningen kommer att inrikta sig på vad som gäller för säkerhetsåtgärder i fall

av konkurrensklausuler och företagshemligheter. Möjligheten att få rätt i en tvist avseende

en konkurrensklausul är tidsbegränsad. Ett åtagande att inte konkurrera är vanligen

begränsat i tiden. När den avtalade tiden för konkurrensbegränsning löpt ut finns inte

längre något anspråk på konkurrensbegränsning. För företagshemligheter gäller den

egenheten att när företagshemligheten väl röjts och kommit till allmän kännedom är den

inte skyddsvärd längre enligt lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter (FHL).

Det krävs nämligen att informationen hålls hemlig för att den skall gå att skydda enligt

FHL. Därför är det i båda fallen intressant med ett vitesförbud under tiden fram till frågans

avgörande i domstol.

De civilprocessuella säkerhetsåtgärderna gör det möjligt att säkerställa verkställighet av

tvistemålsdom. I denna framställning rör det sig om vitesförbud. En annan säkerhetsåtgärd

                                                
10 Fahlbeck, s 104 f.
11 Adlercreutz och Flodgren, s 15.
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är kvarstad. När jag använder termen vitesförbud rör det sig huvudsakligen om så kallade

temporära vitesförbud, som skall gälla fram till dess saken kan prövas slutligen.12

Anledningen till att säkerhetsåtgärdsinstitutet finns är att svaranden annars skulle kunna

utnyttja tiden före domens verkställighet till att omintetgöra denna verkställighet eller på

annat sätt försvåra den. Faran skulle då vara att käranden inte ansåg det mödan värt att

väcka någon talan.13 Själva ansökan om säkerhetsåtgärd kan utgöra en viss påtryckning på

svaranden och han kanske finner det för gott att ge med sig. 

Uppsatsen handlar om möjligheter att skydda kunskap. De två möjligheterna jag

undersöker är vitesförbud mot konkurrerande verksamhet enligt 15 kap 3 §

rättegångsbalken och vitesförbud mot att utnyttja annans företagshemligheter enligt 13 §

lagen om skydd för företagshemligheter.

I svensk rätt föreligger i princip en skyldighet för den förpliktade att fullgöra sina

naturaprestationer. Det innebär att den berättigade inte behöver nöja sig med ett

skadestånd. I 15 kap 3 § RB finns "en möjlighet säkerställa själva realiserandet av

naturalförpliktelsen".14 Genom en sådan åtgärd kan svaranden förhindras att företa eller

underlåta något som gör att det han kan förpliktas till i domen blir mindre värt för

käranden. Ett sådant anspråk kan gå ut på att svaranden skall upphöra med handel eller

annan verksamhet eller anställning som strider mot en konkurrensklausul".15 I bland annat

AD 1990:44 och NJA 1991 s 200 har temporärt vitesförbud beviljats mot verksamhet i

strid med åtagande enligt konkurrensklausul. I AD 1990:44 invände svaranden att förbud

vid vite att utöva konkurrerande verksamhet inte är någon lämplig åtgärd. Arbetsdomstolen

menade emellertid att :

"Enligt 15 kap 3 § rättegångsbalken framgår att en (...) lämplig åtgärd för att säkerställa sökandens rätt får
innefatta förbud vid vite att utöva viss verksamhet. Redan i 1943 års förarbeten till paragrafen anges som
exempel på fall där vitesförbud kan ifrågakomma att svaranden i strid med ett mellan parterna träffat
konkurrensförbud idkar handel eller annan verksamhet (NJA II 1943 sid 186). Även i nyare kommentarer
till lagstiftningen har som exempel på den typ av verksamhet som åsyftas angetts bl a yrkesverksamhet
som strider mot en konkurrensklausul i ett anställningskontrakt eller ett konkurrensavtal (se Per Olof
Ekelöf, Rättegång III, 4 uppl. sid 12 och Ingvar Gullnäs m fl, Rättegångsbalken I, del 2, s 15:9).
Med hänsyn till det anförda råder det enligt domstolens mening ingen tvekan om att [temporära
vitesförbud mot konkurrerande verksamhet] har stöd i 15 kap 3 § rättegångsbalken. Det kan även
tilläggas att redan av det förhållandet att statsmakterna genom lagstiftning tillhandahåller regler för
säkerställande av negativa naturalförpliktelser, torde följa att det enligt svensk rätt inte föreligger något
principiellt hinder mot att ålägga en part att fullgöra ett avtal som innebär en sådan förpliktelse (jfr även
Knut Rodhe, Obligationsrätt, s 373-380)."

                                                
12 Käranden kan även yrka på att domstolen i dom meddelar vitesförbud mot att göra viss handling.

Detta förbud blir då inte temporärt.
13 Ekelöf, Rättegång III, s 9.
14 Ekelöf, Rättegång III, s 16.
15 SOU 1938:44 s 202. 
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Ett annat exempel är att käranden yrkar att domstolen skall förbjuda svaranden att röja eller

utnyttja en företagshemlighet. Med en säkerhetsåtgärd kan rätten förbjuda svaranden att

angripa kärandens företagshemlighet. Om svaranden röjt hemligheten är skadan redan

skedd och kan inte repareras genom att svaranden i domen förpliktas till tystnad om

företagshemligheten.16 Genom lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter finns i

13 § en möjlighet till säkerhetsåtgärd i form av vitesförbud mot fortsatt angrepp på en

företagshemlighet.17

För att vitesförbud skall kunna meddelas enligt RB 15:3 krävs att åtgärdssökanden gjort

sannolikt att han har ett anspråk mot svaranden att inte bedriva konkurrerande verksamhet.

För vitesförbud enligt 13 § FHL krävs att åtgärdssökanden gjort sannolikt att det han vill

skydda är en företagshemlighet och att svaranden sannolikt utnyttjar eller röjer denna.

Säkerhetsåtgärdssökanden måste visa sannolika skäl för att han har ett anspråk mot

svaranden, som är eller kan antas bli föremål för rättegång eller annan liknande prövning.

Kravet på att visa sannolika skäl kan innebära att en mängd olika förhållanden måste visas

vara sannolika beroende på hur den specifika talan är uppbyggd. Vad sökanden måste visa

vara sannolikt är emellertid "ingenting mindre än att han kommer att vinna målet".18

Rättegångsbalken 15 kap 3 § och 13 § lagen om skydd för företagshemligheter anger de

specifika omständigheter under vilka en säkerhetsåtgärd för att skydda kunskap kan

beviljas. När det gäller övriga, för säkerhetsåtgärder gemensamma förutsättningar, skall 15

kap 5-8 §§ tillämpas även för 13 § lagen om skydd för företagshemligheter.19 

Förutom att visa sannolika skäl för anspråket krävs att det skäligen kan befaras existera

någon typ av sabotagerisk från svarandens sida. Det innebär att svarandens verksamhet

skall antas få till följd att kärandens rätt enligt konkurrensförbud hotas eller värdet av

företagshemligheten enligt FHL förringas.

                                                
16 Ekelöf, Rättegång III, s 17. Ekelöf använder begreppet yrkeshemlighet, men jag anser att

företagshemlighet är bättre då det stämmer med uppsatsens terminologi. Angripa, röja och utnyttja
företagshemligheter är begrepp som används i FHL.

17 Rent formellt är en förutsättning för vitesförbud enligt 13 § FHL att ett vitesförbud yrkats enligt 11 §
samma lag. "Om den som har ansökt om vitesförbud enligt 11 § visar sannolika skäl för att en
företagshemlighet angripits.....får domstolen meddela vitesförbud.....". Krävs då ett yrkande i en
huvudtalan att vitesförbud enligt 11 §? I 11 § stadgas att domstol kan förelägga ett ordinärt
vitesförbud, alltså inte ett temporärt. I ett fall har yrkande om temporärt vitesförbud avslagits då
något yrkande inte gjorts om vitesförbud enligt 11 §, Svea hovrätt, Ö 797/93. Ett gott råd torde vara
att yrka vitesförbud enligt såväl 11 som 13 §.

18 A a, s 13.
19 FHL 13 § 1 st sista mom.
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3 Vitesförbud mot konkurrerande verksamhet 

3.1 Sannolika skäl för konkurrensbegränsningsanspråk? 

Säkerhetsåtgärdssökanden är angelägen att skydda sin kunskap. Sökanden menar att

verksamhet bedrivs i strid med ett åtagande att inte bedriva konkurrerande verksamhet.

För att bli beviljad en säkerhetsåtgärd enligt 15 kap 3 § rättegångsbalken krävs av

sökanden att han visat sannolika skäl för sitt anspråk. Det krävs då dels att sökanden visar

sannolika skäl för att svaranden har att iaktta ett konkurrensförbud, dels att svaranden i sin

nuvarande verksamhet bryter mot detta förbud.20 Dessutom krävs att det skäligen kan

befaras att en sabotagerisk föreligger.

Ett vitesförbud mot att bedriva konkurrerande verksamhet är en för den förpliktades frihet

ingripande åtgärd. För att ett vitesförbud innebärande konkurrensbegränsning skall kunna

beviljas kräver domstolarna att anspråket på konkurrensbegränsning grundar sig på något

visst förhållande mellan parterna. Vad krävs för att visa sannolika skäl för anspråket?

3.1.1 Har avtal om konkurrensbegränsning ingåtts mellan parterna?

För att göra det enklare att visa sannolika skäl för ett anspråk på konkurrensbegränsning

bör den part som tror sig vara i behov av en sådan åtgärd redan vid inledandet av

samarbetet tillse att en så kallad konkurrensklausul förs in i avtalet som reglerar

samarbetet. Det finns inget egentligt formkrav på hur denna konkurrensklausul skall vara

utformad, men det bör framgå tydligt att en part förpliktar sig att inte utöva viss

verksamhet, eller mera allmänt, inte utöva verksamhet som kan vara konkurrerande med

den enligt avtalet berättigade.

Ett fall där sannolika skäl ansågs finnas för anspråket på konkurrensbegräsning är AD

1990:44. Cederholm och Lindberg sålde sin patentbyrå till AWA-koncernen. Efter

försäljningen fick de anställning hos köparna. Mellan parterna fanns ett försäljningsavtal

vari följande stycke var intaget:

Säljarna förbinder sig att under en tidsrymd av 3 år från dagen för detta avtals tecknande icke direkt eller
indirekt bedriva med AWA-koncernen konkurrerande verksamhet eller på annat sätt medverka till att
AWA-koncernens marknadssituation störes.
Brister endera av eller båda säljarna i detta avseende skall skadestånd utgå till Patentbyrån motsvarande
skadans omfattning, dock högst med 200 000 kr för vardera säljare.

                                                
20 Stockholms Tingsrätt, T3-14924-98, beslut 980908. Schibsted ./. Larsson.
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När ett år och fyra månader återstod av den under tre år gällande konkurrensbegränsningen

sade Cederholm upp sig och startade egen patentbyråverksamhet. AWA-koncernen krävde

då fullgörelse av konkurrensklausulen.

Tingsrätten fann att käranden visat sannolika skäl för anspråket på konkurrensbegränsning;

mellan parterna fanns en konkurrensklausul och svaranden bedrev i en egen nystartad

patentbyrå konkurrerande verksamhet i strid med konkurrensklausulen.21

I AD 1990:44 hade således parterna avtalat om ett uttryckligt förbud för säljaren att under

en viss tidsperiod bedriva med köparen konkurrerande verksamhet.

Det finns exempel på när ett yrkande om vitesförbud mot konkurrerande verksamhet

beviljats trots avsaknad av konkurrensbegränsande avtal mellan parterna. I fallet NJA 1993

s 188 var omständigheterna sådana att ett avtal om konkurrensbegränsning existerade och

klausulen kunde dessutom göras gällande trots att den formellt inte gällde mellan parterna.

Mellan Gillette och PM Marknadsföring fanns en konkurrensklausul. PM åtog sig att under

6 månader efter samarbetet upphört inte arbeta för konkurrenter till Gillette.

Samarbetet upphörde. I strid med konkurresförbudet inledde PM samarbete med Warner-

Lambert (Schick), en konkurrent till Gillette. Gillette fick beviljat ett temporärt vitesförbud

mot PM. PM försökte då undgå vitesförbudet genom att flytta över personal från PM till ett

annat bolag, Manico. Gillette menade att PM försökte kringgå vitesförbudet och yrkade

vitesförbud mot Manico med stöd av konkurrensförbudet enligt avtalet mellan Gillette och

PM.

Tingsrätten konstaterade att "svensk rätt känner inte någon begränsning, såvitt avser en

persons rätt att med annan bedriva konkurrerande verksamhet. Utgångspunkten för den

fortsatta bedömningen [i aktuella målet] blir alltså att något förbud att bedriva viss

verksamhet inte bör meddelas med mindre än att ett konkurrensbegränsningsavtal

föreligger mellan parterna".22

Problemet var att något avtal ej förelåg mellan Gillette och Manico. Även HD menade att

konkurrensbegränsningsklausulen i avtalet mellan Gillette och PM Sälj Aktiebolag (PM)

enbart gällde mellan avtalsparterna (Gillette och PM). I princip kunde den inte göras

gällande mellan parterna i det aktuella målet (Gillette och Manico). På grund av vad som

förekommit i målet, bland annat att Manico och PM var systerbolag med samma ägare och

samma ledning, ansåg HD att Manico och PM samverkat i syfte att kringgå

konkurrensbegränsningsklausulen. Det innebar att Gillette hade rätt att ställa samma krav

                                                
21 Svaranden medgav att parterna tecknat avtal om konkurrensbegränsning. Dock var klausulen enligt

svaranden oskälig och borde jämkas. Se avsnitt 3.2 för resonemang kring denna fråga.
22 Södra Roslags tingsrätt, T 193/93, beslut 1993-02-24. Även återgivet i NJA 1993 s 188.
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på Manico som Gillette tidigare ställt på PM att upphöra med verksamhet i strid mot

klausulen. Förutsättningar förelåg därför att meddela Manico vitesförbud trots att bolaget

formellt sett inte var bundet av någon konkurrensklausul. På grund av samhörigheten

mellan de olika bolagen i koncernen och att de hade vidtagit åtgärder för att kringgå

klausulen kunde klausulen hävdas mot Manico.

Fallet bekräftar att det krävs ett uttryckligt konkurrensförbud för att ett vitesförbud skall

kunna beviljas. Dessutom säger domstolarna att den i princip måste gälla mellan de

aktuella parterna. Fallet är även intressant eftersom det ger möjlighet att stävja obstruktion

från svarandens sida. Gillettes motpart försökte genom att föra över personal och

verksamhet till andra bolag undkomma vitesförbud mot konkurrerande verksamhet. HD

menade att konkurrensbegränsningsklausulen på grund av detta obstruktionsförsök kunde

göras gällande mot ett annat bolag inom samma koncern. 

Gäller även det omvända? Kan en konkurrensbegränsningsklausul göras gällande av ett

annat bolag, eller åtminstone ett bolag inom samma koncern? Denna fråga önskade ett

bolag få svar på genom att väcka en fastställelsetalan mot en tidigare VD för bolaget. Ulf N

hade haft tjänst som verkställande direktör i Ahlbo Kemi AB, ett dotterbolag till Boliden

Kemi AB.23 I samband med att han skulle lämna sin tjänst tecknades ett avtal med

konkurrensbegränsande innebörd mellan Boliden Kemi AB och Ulf N. Således fanns en

konkurrensklausul i ett avtal mellan dåvarande moderbolaget och Ulf N. Efter försäljning

bytte Ahlbo Kemi AB namn till Kemira Kemi AB. Det framgår inte ur rättsfallsreferatet till

vem försäljningen skedde. Det går inte att utläsa huruvida Kemira numera ens är ett

dotterbolag till Boliden Kemi.

Under påstående att Ulf N brutit mot konkurrensklausulen yrkade Kemira fastställelse av

att Ulf N var förpliktad enligt konkurrensklausulen samt förbud för honom att tills dess

saken var slutligt avgjord utöva sådan verksamhet som framgick av överenskommelsen.

Vad Kemira ville ha prövat var huruvida Ulf N var förpliktad gentemot Kemira enligt

konkurrensklausulen han tecknat med Boliden Kemi AB. Överenskommelsen som Kemira

hänvisade till hade emellertid inte ingåtts av parterna i målet, utan mellan Ulf N och

Boliden Kemi AB. Käranden i målet var Kemira, inte Boliden Kemi. Kunde denna

överenskommelse trots detta anses utgöra sannolika skäl för ett anspråk mot Ulf N att inte

bedriva konkurrerande verksamhet? HD fann att sannolika skäl för Kemiras anspråk på

konkurrensbegränsning förelåg och meddelade temporärt vitesförbud för Ulf N att bedriva

verksamhet i strid med konkurrensförbudet.24 Således var det möjligt för Kemira att visa
                                                
23 NJA 1991 s 200.
24 HD medgav att som huvudregel gäller att civilprocessuella säkerhetsåtgärder endast kan beviljas i

samband med talan som syftar till verkställbar dom, såsom fullgörelsedomar inbegripet
förbudsdomar. HD ansåg emellertid att kärandens fastställelsetalan till sitt innehåll låg så nära en
förbudstalan att förordnande om säkerhetsåtgärd enligt 15 kap 3 § rättegångsbalken kunde meddelas.
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sannolika skäl på konkurrensbegränsning genom att åberopa ett avtal tecknat mellan den

tidigare ägaren och en i den dåvarande koncernen anställd.25 

I rättsfallsreferatet görs några motstridiga påståenden. Inledningsvis redovisas avtalet som

tecknades mellan svaranden och Boliden. Vid HDs behandling av målet hänvisas

emellertid till en överenskommelse mellan svaranden och Kemira. Det är tveksamt om det

går att tolka HDs beslut så att ett avtal om konkurrensbegränsning kan åberopas av ett

annat bolag.26 Troligen hade bedömningen blivit en annan om det tydligt framgått i målet

att Kemira fortfarande var dotterbolag till Boliden. Då skulle det ha varit möjligt att dra

slutsatsen att bolag inom samma koncern skulle kunna hävda en konkurrensklausul mellan

ett annat bolag i koncernen och en utomstående part.

Det sistnämnda scenariot var en fråga som kom upp i målet Schibsted ./. Larsson.27 Kunde

moderbolaget hävda en konkurrensklausul ingången mellan ett dotterbolag och en anställd

i dotterbolaget? Larsson var VD på Aftonbladet, en tidning ägd av Schibsted ASA,

moderbolag inom den norska mediakoncernen Schibsted. Larsson var anställd av det i

Sverige inregistrerade dotterbolaget Schibsted Media AB. I Larssons anställningsavtal

fanns en konkurrensklausul. Klausulen hade införts genom en överenskommelse om

"justering av ansettelsesvilkår Thorbjörn Larsson og Schibsted".28 När Larsson sade upp

sig och tog anställning hos TV 4 AB åberopade Schibsted ASA konkurrensklausulen och

yrkade temporärt vitesförbud för Larsson att bedriva den konkurrerande verksamheten.

Larsson invände att moderbolaget Schibsted ASA inte hade någon talerätt vid eventuellt

brott mot anställningsavtalet mellan Larsson och Schibsted Media AB. Tingsrätten menade

att för ett vitesförbud mot konkurrerande verksamhet krävdes att Schibsted visade

sannolika skäl för att Larsson hade att iaktta en konkurrensklausul och att det var sannolikt

att ett anställningsavtal och avtal om konkurrensklausul förelåg mellan Schibsted ASA och

Larsson.

                                                
25 Rättsfallet som sådant är märkligt. Ur referatet går inte att utläsa om Ulf N bedrivit någon

konkurrerande verksamhet i strid med konkurrensklausulen. Det nämns heller inte något om
eventuell sabotagerisk. Det kan vara så att HD gav svar på fel fråga. Kemira ville troligen inte hindra
Ulf N från att bedriva konkurrerande verksamhet. Kemira ville veta om de skulle ha möjlighet att
åberopa avtalet för att hindra Ulf N att bedriva konkurrerande verksamhet om han inledde sådan
verksamhet. Yrkandena om skadestånd är emellertid svårförklarliga med denna hypotes. Med tanke
på att inga uppgifter lämnats om vad brottet mot konkurrensförbudet eller sabotagerisken bestod i är
det en tänkbar förklaring.

26 Som princip gäller att ett avtal är bindande endast för parterna. Dessa kan inte, utan särskilt lagstöd
eller utan särskilt bemyndigande eller kompetens på annan grund, träffa avtal som är bindande för
annan än dem själva. Även vad gäller huruvida annan än part kan bli berättigad enligt avtal gäller i
huvudsak att endast part kan göra gällande avtalet, Adlercreutz, Avtalsrätt I, s 131 f.

27 Stockholms tingsrätt, T3-14924-98.
28 Handskrivet avtal mellan Larsson och Schibsted av 29 augusti 1997. Det går inte att utläsa med vilket

bolag i Schibstedkoncernen överenskommelsen träffades.
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Åter betonades kravet på avtal om konkurrensbegränsning. Något svar på frågan om hu-

ruvida det var sannolikt att avtal om konkurrensförbud fanns mellan Schibsted ASA och

Larsson gavs tyvärr inte i tingsrättens beslut. I NJA 1993 s 188 kunde en konkur-

rensklausul göras gällande mot ett bolag i samma koncern som det förpliktade bolaget.

Svaranden och avtalsparten var systerbolag i samma ägares hand och med samma ledning

och bolagen hade samverkat i syfte att kringgå konkurrensbegränsningsklausulen. Skulle

då inte en konkurrensklausul kunna göras gällande av ett bolag i en koncern annat än det

som tecknat avtalet om konkurrensbegränsning? 

I NJA 1993 s 188 rådde speciella förhållanden. Troligen krävs någon slags extraordinär

situation även för det motsatta fallet. Någon form av redogörelse för verksamhet och

ägandeförhållanden bör visas. Bolaget vari Larsson var anställd var helägt av Schibsted och

enda verksamheten var att ha Larsson som anställd. Med tanke på bolagets begränsade

verksamhet och Schibstedkoncernens fullständiga kontroll var det möjligen sannolikt att

Schibsted skulle få driva bolagets talan.  En annan möjlighet är att det sannolikt rörde sig

om ett tredjemansavtal.29 Larsson och Schibsted Media AB träffade avtal om att Larsson

skulle vara verksam som VD hos den av Schibsted ASA ägda tidningen Aftonbladet.

Sannolikt hade därför Schibsted ASA en självständig rätt att göra gällande Larssons

arbetskraft gentemot honom, utan att blanda in Schibsted Media AB. Ett enkelt sätt att

komma runt begränsningen vore annars att dotterbolaget gav moderbolaget en fullmakt att

driva talan. Dock är tiden alltid en faktor i dessa fall, varför invändningen om talerätt är

relevant för svaranden att göra.

3.1.2 Gäller klausulen mellan parterna?

Även om det är möjligt för åtgärdssökanden att peka på ett avtal om konkurrensbegräns-

ning, måste sökanden göra sannolikt att avtalet är gällande mellan parterna. 

I ett förlagsavtal mellan Fakta Informationsförlag (Fakta) och Skattetekniska Byrån (SB)

åtog sig SB att förse Fakta med material för en av Fakta utgiven handbok i skatterätt.30

Handboken var uppbyggd av utbytesblad som skickades ut med jämna mellanrum. I avtalet

fanns ett konkurrensförbud:

"Leverantören [SB] förbinder sig, vid äventyr av ersättningsskyldighet, att så länge handboken finns
tillgänglig för försäljning, inte utan särskilt medgivande av Fakta låta utge någon produkt som kan
antagas konkurrera med det informationsprogram som avses med detta avtal."

                                                
29 Med tredjemansavtal menas ett avtal mellan två parter genom vilket en tredje person erhåller en

självständig rätt enligt avtalet mot endera parten (Adlercreutz, Avtalsrätt I, s 135 f).
30 Stockholms tingsrätt, T 2-529-93, Svea hovrätt, Ö 1590/93, Fakta Informationsförlag ./. Skattetekniska

byrån. Enligt Juridikens Termer är förlagsavtal ett "avtal varigenom upphovsmannen till förläggaren
överlåter rätt att genom tryck eller liknande förfarande mångfaldiga och utge litterärt eller
konstnärligt verk".
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Ingen uppsägningstid fanns i avtalet för det fall Fakta sade upp avtalet. Fakta sade upp

avtalet den 18 december 1992, med sex månaders uppsägningstid, alltså fram till den 18

juni 1993. Enligt kontraktet skulle då SB inte vara tillåtet att under uppsägningstiden

konkurrera med Faktas utgivning. Skattetekniska Byrån menade att uppsägningen utgjorde

grovt kontraktsbrott och hävde avtalet. I och med hävningen ansåg sig SB inte längre

bundet av konkurrensförbudet.31

Frågan om huruvida uppsägningen var korrekt eller om svaranden hade rätt att häva avtalet

var avgörande för om konkurrensförbudet sannolikt gällde. Det går inte att utläsa hur

domstolarna kommit till slutsatsen att Fakta visat sannolika skäl för talan, men yrkandet

om säkerhetsåtgärd beviljades. Fakta gjorde det sannolikt att förlagsavtalet kunde sägas

upp på sex månader och det var därför sannolikt att Skattetekniska Byrån var bundet av

konkurrensklausulen fram till den 18 juni.

Vad svaranden angav motbevisade inte Fakta i den grad att sannolika skäl inte skulle

föreligga. Svaranden angav två grunder att häva avtalet. Den första var att Fakta sade upp

avtalet. Avtalet var ingånget på obestämd tid, men Fakta påstod att rättsordningen inte

accepterar eviga avtal.  Den andra hävningsgrunden var att några marknadsmässiga skäl

inte fanns för Fakta att upphöra med utgivningen, varför Fakta saknade uppsägningsrätt.

Dessutom fortsatte Fakta sälja abonnemang efter avtalet sagts upp. Troligen har tingsrätten

gjort bedömningen att det sannolikt var tillåtet för Fakta att häva avtalet på det sätt som

skedde. Fakta sade sig själv också vara bundet av uppsägningstiden och avsikten var att SB

under uppsägningstiden skulle fortsätta leverera insättningsblad. Svaranden kunde inte visa

att Fakta bröt mot konkurrensklausulen. Därför fanns sannolikt ingen anledning för

svaranden att häva avtalet, vilket fick till följd att svaranden sannolikt var bunden av

konkurrensklausulen under uppsägningstiden.32 

3.1.3 Alternativ till konkurrensbegränsningsavtal – handelsbolag/anställning

I exemplen ovan åberopades avtal med konkurrensklausuler. Vilken bedömning gör

domstolen om det inte finns ett uttryckligt avtal om konkurrensbegränsning mellan

parterna? Finns det någon möjlighet att skydda kunskap genom att hindra konkurrens i

avsaknad av avtal med den innebörden? Ett handelsbolag innebär en avtalsrelation. Genom

                                                
31 Fakta påstod att SB i strid med konkurrensförbudet skickat ut erbjudande till Faktas abonnenter med

erbjudande om en konkurrerande produkt. Fakta menade även att SB utnyttjat Faktas kundregister
för detta ändamål, i strid med FHL. Om yrkandet enligt FHL, se kapitel 4.

32 Att den rättsliga prövningen som sker i säkerhetsåtgärdsfrågan är betydelsefull belyses av utgången i
målet Fakta Informationsförlag ./. Skattetekniska Byrån. Efter att hovrätten fastställt tingsrättens
beslut om vitesförbud meddelade parterna bara några veckor senare att de nått en förlikning. Tyvärr
känner jag inte till innehållet i förlikningen, men det är tydligt att Faktas förhandlingsposition måste
ha stärkts av utgången i fråga om säkerhetsåtgärden.
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lagen om handelsbolag och enkla bolag utfylls avtalet. Mellan avtalsparterna gäller även

sedvanliga avtalsrättsliga regler. Även en anställning innebär ett avtalsförhållande. Enligt

den lojalitetsplikt som följer av anställningsavtalet framgår bland annat att arbetstagaren är

förbjuden att bedriva med arbetsgivaren konkurrerande verksamhet. Kan dessa båda

avtalsrelationer, handelsbolaget och anställningen, anses utnyttjas för att visa sannolika

skäl för ett anspråk på konkurrensbegränsning?

I fallet O'Hara-Nordlander ./. Jansson och Dormvik var frågan om ett handelsbolagsavtal

och ett anställningsavtal kunde anses vara grund för ett vitesförbud att driva konkurrerande

verksamhet.33 O'Hara-Nordlander (Nordlander) och Jansson drev ett handelsbolag. Enligt

bolagsordningen skulle bolagsmännen i samverkan driva verksamhet med försäljning och

leverans av fruktkorgar till en fast kundkrets. Dormvik var anställd i handelsbolaget. När

Nordlander en morgon kom till kontoret var lokalerna tomma. Dator med program var

borta, bland annat information om alla kunder och körschema.34 Samtliga anställda hade

sagt upp sig. Kort därefter framkom att Jansson drev handelsbolagets verksamhet under

firma Företagsfrukt. Han hade övertagit handelsbolagets kunder och drev verksamheten i

strid med handelsbolagsavtalet. Dormvik arbetade nu för Företagsfrukt tillsammans med

Jansson.

Nordlander yrkade vitesförbud mot Jansson att i strid med handelsbolagsavtalet bedriva

verksamhet i Företagsfrukt. Nordlander yrkade även vitesförbud mot Dormvik för att

denne i strid med lojalitetsplikten enligt anställningsavtalet nu var verksam hos Jansson.35

Hovrätten konstaterade emellertid att "svensk rätt känner inte någon begränsning i en

persons rätt att med annan bedriva konkurrerande verksamhet med mindre - vilket inte

visats i målet - något konkurrensbegränsningsavtal kan göras gällande. Mot denna

bakgrund finner hovrätten att Nordlander inte förmått visa sannolika skäl för sin förbud-

stalan".36 Således fanns inte sannolika skäl för ett anspråk på konkurrensbegränsning mot

vare sig bolagsmannen eller den tidigare anställde.

I Nordlander-fallet yrkades vitesförbud bland annat med stöd av handelsbolagsavtalet.

Käranden hänvisade till lagen om handelsbolag och enkla bolag. Av den framgår enligt 2

kap. 3 § 2 st att "åtgärder som är främmande för bolagets ändamål får vidtas endast med

samtliga bolagsmäns samtycke". Detta påverkade inte hovrättens bedömning att sannolika

skäl ej förelåg för ett anspråk på konkurrensförbud. Rätten höll fast vid kravet på avtal om

konkurrensförbud. Det torde vara att driva kravet på förbud enligt avtal för långt. Genom

                                                
33 Handens tingsrätt, T 725/94, Svea hovrätt, Ö 2883/94.
34 Käranden yrkade även skydd för handelsbolagets företagshemligheter. På något vis kom emellertid

hovrätten fram till att det inte rörde sig om företagshemligheter. Kundregister kan emellertid utgöra
företagshemlighet, se kapitel 4.

35 Tingsrätten ogillade yrkandet om vitesförbud eftersom den ställda säkerheten var för låg (30 000 kr). 
36 Svea hovrätt, Ö 2883/94.
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att det framgår av en lag som reglerar samarbetet, bör det för att visa sannolika skäl för ett

anspråk på konkurrensbegränsning vara tillräckligt att visa sannolikt att en bolagsman

vidtar åtgärder som är främmande för bolagets ändamål utan övriga bolagsmäns samtycke,

för att ett vitesförbud om konkurrensbegränsning skall kunna beviljas. Om bolagsmännen

endast är två och den ene på egen hand utan den andres vetskap under nytt namn fortsätter

handelsbolagets verksamhet borde detta vara sannolika skäl för ett anspråk på

konkurrensbegränsning. Den bedrivs ju i konkurrens med handelsbolaget.

Käranden hänvisade även till 2 kap 14 § lagen om handelsbolag och enkla bolag, enligt

vilken "en bolagsman som uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar bolaget när han fullgör

sina uppgifter skall ersätta skada". Av detta framgår att en bolagsman har en trohets- och

lojalitetsplikt mot sitt bolag. Om bolagsmannen i någon annan egenskap, exempelvis som

avtalspart, skadar bolaget, gäller vanliga skadeståndsregler.37 Därmed borde anses

sannolikt att bolagsmannens ansvar kunde bli föremål för en rättslig prövning.

Vad som krävs för att ett temporärt vitesförbud skall kunna meddelas har dock hittills varit

en klart formulerad konkurrensklausul där motparten uttryckligen åtagit sig att inte bedriva

konkurrerande verksamhet. Tyvärr verkar det inte finnas något att bota situationen med.

Vill man ha en möjlighet att med vitesförbud temporärt hindra en avtalspart eller en

anställd från att konkurrera efter samarbetet upphört är en giltig konkurrensklausul enda

möjligheten. Vi skall dock se vissa möjligheter som erbjudes enligt lagen om skydd för

företagshemligheter, men då krävs att en företagshemlighet obehörigen angripits och det är

inte alltid så lätt att göra sannolikt.

Avtalsparter, som för sent insett att det vore önskvärt om en medarbetare under en viss tid

efter samarbetet upphört inte bedrev med uppdragsgivaren konkurrerande verksamhet, kan

kanske frestas att försöka bygga sitt anspråk på något slags lojalitetsplikt, liksom i

Nordlander-fallet ovan. I fallet Nordic Artists ./. C. Hagegård fanns inte något avtal om

konkurrensbegränsning.38 Käranden menade att ordalydelsen i 15:3 RB i och för sig inte

utesluter temporärt vitesförbud att bedriva konkurrerande verksamhet. Käranden använde

som grund för sitt anspråk den lojalitetsplikt under anställningstiden som framgår av

anställningsavtalet. Uppsägningstiden var 6 månader och svaranden påbörjade anställning

hos annan innan denna tid löpt ut. Svaranden menade att det inte var möjligt att

genomdriva ett konkurrensförbud utan ett avtal med den innebörden. Tingsrätten ogillade

talan, i och för sig utan att ta ställning till huruvida ett befogat anspråk fanns eller ej.

Tingsrätten sade endast att i vilket fall som helst skulle ett vitesförbud mot svaranden vara

en alltför ingripande åtgärd. Jag menar att denna reservation pekar på att domstolen såg det

                                                
37 Svante Johansson i Karnov, 1997/98, s 1249.
38 Stockholms tingsrätt, T3-12780-98, Nordic Artists ./. C. Hagegård.
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som ett hinder mot att bevilja vitesförbud mot konkurrerande verksamhet i avsaknad av ett

avtal mellan parterna med den innebörden. Det finns ett konkurrensförbud enligt

lojalitetsplikten som följer av anställningsavtalet. Ett yrkande om vitesförbud mot

konkurrens, med stöd av lojalitetsplikten, torde endast, om ens då, kunna vara

framgångsrikt under uppsägningstiden. Efter anställningen upphört existerar inte längre

någon lojalitetsplikt för arbetstagaren.

Min tolkning är att domstolarna anser att för att kunna hindra någon genom ett vitesförbud

att bedriva konkurrerande verksamhet krävs ett specifikt avtal med den innebörden. Utan

att ett sådant avtal görs sannolikt är det inte möjligt att visa sannolika skäl för ett anspråk

som går ut på att hindra någon att bedriva konkurrerande verksamhet. Därför kan inte

heller ett temporärt vitesförbud meddelas om det inte finns något avtal om

konkurrensbegränsning mellan parterna.

Om ett anställningsförhållande eller annat samarbete existerar finns en möjlighet att föra in

ett konkurrensförbud i anställningsavtalet eller avtalet som reglerar samarbetet. I fallet med

handelsbolaget ovan kunde bolagsmännen fört in en konkurrensklausul i bolagsordningen,

eftersom ett handelsbolagsavtal inte i sig tycks kunna utgöra sannolika skäl för ett anspråk

på konkurrensbegränsning. Det viktiga tycktes vara att konkurrensbegränsningen

individualiserats. Det skall vara sannolikt att den konkurrensbegränsning som gäller mellan

parterna tillkommit genom ett medvetet val att föra in en konkurrensklausul i avtalet.

Därför är varken ett handelsbolagsavtal utan konkurrensklausul eller  konkurrensförbudet

enligt anställningsavtalets lojalitetsplikt tillräckligt för sannolika skäl på ett anspråk på

temporärt vitesförbud mot konkurrerande verksamhet.

3.1.4 Utesluter avtalsvite fullgörelse av konkurrensbegränsningen?

Om en avtalspart bryter mot avtalet kan den andra parten lida skada. För att få ersättning

för denna skada kräver den drabbade parten vanligen skadestånd av den part som vållat

eller orsakat skadan. Det är då nödvändigt för den drabbade parten att kunna visa vilken

skada som uppstått. För att underlätta för parter att få ersättning för avtalsbrott är det

vanligt att det i avtal förs in en så kallad vitesklausul. Vid brott mot avtalet kan den

drabbade parten kräva att det avtalade vitet skall dömas ut; någon skada behöver inte visas

utöver själva avtalsbrottet. Det förekommer att sådana vitesklausuler förs in i avtal om

konkurrensbegränsning. Innebär ett sådant avtalat skadestånd att svaranden genom att

erlägga vitesbeloppet kan "köpa" sig fri från konkurrensförbudet?
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I AD 1990:44 menade svaranden att käranden inte hade någon ovillkorlig rätt till

naturalförpliktelse eftersom parterna i konkurrensklausulen uttömmande reglerat

rättsföljden. Den enda angivna sanktionen var skadestånd:

....Brister endera av eller båda säljarna i detta avseende skall skadestånd utgå till Patentbyrån
motsvarande skadans omfattning, dock högst med 200 000 kr för vardera säljare.

Enligt svaranden var det fullt möjligt att driva konkurrerande verksamhet till dess käranden

lyckats visa skada intill högst 200 000 kr. Brister i fullgörelsen skulle få ersättas i pengar.39

Käranden menade att vitesklausulen inte uteslöt att det även kunde följa annan påföljd vid

avtalsbrott. Käranden menade sig därför ha rätt att kräva fullgörelse av avtalet och inte nöja

sig med att utfå det avtalade skadeståndet. Till stöd åberopade käranden ett utlåtande i

doktrinen att "enbart förekomsten av en ersättningsklausul inte hindrar borgenären från att

kräva fullgörelse in natura", stött på NJA 1938 A 238.40 Fallet rörde ett

konkurrensbegränsningsavtal vid köp av tandklinik. En viss summa skulle erläggas vid

brott mot konkurrensklausulen. Avtalet ansågs inte innebära att säljaren om denne så

önskade kunde undandra sig att åtlyda konkurrensförbudet mot att istället erlägga det

överenskomna beloppet. AD menade att käranden gjort sannolikt att bestämmelsen om

skadestånd inte utgjorde hinder för att kräva fullgörelse av konkurrensförbudet.

För att slippa delar av problematiken i AD 1990:44, avseende frågan om vitesklausulen

begränsade skadeståndsbeloppet och uteslöt krav på fullgörelse, kan själva vitesklausulen

formuleras på ett annat sätt. I fallet Haninge Protect ./. Gustavsson hade den i fallet aktuella

konkurrensklausulen följande lydelse:41

För det fall säljare handlar i strid mot förenämnda bestämmelser skall han såsom vite till köparna för
varje sådan överträdelse utge ett belopp om 500 000 kr; köpare dock obetaget att vidtaga varje annan
lämplig åtgärd eller att fordra ytterligare ersättning om skadan visas vara större.

I AD 1990:44 förbehöll sig köparen varken rätten att vidta annan lämplig åtgärd eller

begära en högre ersättning än den avtalade om skadan skulle bli större.

3.2 Sannolika skäl för att konkurrensbegränsningen är skälig?

3.2.1 Inledning

                                                
39 Till stöd för detta resonemang hade käranden en rättsutredning av Axel Adlercreutz. Se

rättsfallsreferatet samt Adlercreutz, Personexekution eller skadestånd / avtalat vite i mål om
konkurrensklausuler, SvJT 1991, s 445. 

40 Olsen, Viten och andra ersättningar, s 148.
41 Huddinge tingsrätt, T 1004/92. Liksom AD 1990:44 var klausulen intagen i ett överlåtelseavtal. 
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Den första invändningen svaranden gör mot ett påstående om konkurrensförbud är troligen

att det inte föreligger ett avtal med konkurrensbegränsande innebörd mellan parterna. Den

andra torde vara att även om ett sådant avtal anses existera är det inte sannolikt att det är

skäligt att upprätthålla det utan klausulen bör ogiltigförklaras eller jämkas. Därför kommer

nu att undersökas under vilka omständigheter det är sannolikt att konkurrensbegränsningen

kan anses vara skälig.

Att konkurrensklausuler är giltiga framgår av 38 § avtalslagen. Den tillämpas på såväl

konkurrensklausuler i tjänsteavtal som i avtal mellan näringsidkare. Bedömningen skall

inriktas på om utfästelsen sträcker sig längre än vad som kan anses skäligt.42

Domstolen avgör först avtalets karaktär. Skillnad görs mellan anställningsavtal och avtal

mellan näringsidkare. Detta kapitel tar huvudsakligen upp skälighetsprövningen i

anställningsförhållanden. Därefter utreder domstolen om arbetsgivaren respektive

uppdragsgivaren har ett behov av en konkurrensbegränsning. Hur långt sträcker sig detta i

så fall? Om ett behov saknas är klausulen oskälig. Existerar ett behov av

konkurrensbegränsning skall parternas intressen vägas mot varandra. Är det skäligt att

tillämpa konkurrensbegränsningen mot svaranden?43

För arbetstagare gäller enligt anställningsavtalets lojalitetsplikt ett förbud för arbetstagaren

att konkurrera med arbetsgivaren.44 Om arbetsgivaren vill kunna göra ett sådant förbud

gällande även efter anställningen upphört krävs att detta regleras särskilt i form av en

konkurrensklausul.45 När det gäller konkurrensbegränsningsavtal avseende arbetstagare

tolkas dessa enligt motiven till 38 § avtalslagen även enligt en kollektivavtalsöverenskom-

melse från 1969 angående begränsad tillämpning av konkurrensklausuler.

3.2.2 Anställningsförhållanden

                                                
42 Prop 1975/76:81, s 149.
43 Bruun, Konkurrens- och sekretessklausuler i anställningsavtalet, NIR 1988, s 75.
44 För arbetstagare finns en lojalitetsplikt mot arbetsgivaren. Denna plikt innebär främst ett förbud mot

att konkurrera med arbetsgivaren. Konkurrensförbudet gäller såväl utnyttjande av
företagshemligheter som användande av personlig skicklighet, erfarenhet och kunskap. I
lojalitetsbegreppet ligger också en tystnadsplikt. Lojalitetsplikten går i korthet ut på att arbetstagaren
inte skall skada arbetsgivaren. Alla arbetstagare omfattas av tystnadsplikten, men ju högre befattning
en arbetstagare har desto större krav kan arbetsgivaren ställa på visad lojalitet (1982:110). En
förutsättning är dock att det måste röra sig om sådan konkurrens "som måste anses vara ägnad att
tillfoga arbetsgivaren mera påtaglig skada...eller som eljest sker under sådana omständigheter att den
bör uppfattas som illojal" (AD 1980:82). Arbetstagarens ställning har betydelse. En totalbedömning
"med beaktande av de särskilda omständigheterna  i det enskilda fallet" görs (AD 1977:118),
Fahlbeck, s 93 ff.

45 Om det finns synnerliga skäl kan arbetstagare även utan avtal bli skadeståndsskyldig för utnyttjande
eller röjande av företagshemlighet efter anställningen upphört (7 § 2 st. FHL).
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I rättspraxis har 1969 års överenskommelse "ansetts böra tjäna som förebild vid tillämp-

ningen av 38 § avtalslagen på konkurrensklausuler i anställningsavtal även i fall där över-

enskommelsen inte varit bindande som kollektivavtal för parterna i anställningsavtalet".46

Utgångspunkten är att vid anställningsavtal skall skälighetsbedömningen göras enligt

överenskommelsen, som har fått en normerande roll i rättspraxis trots att den moderna

praxis som finns egentligen faller utanför giltighetsområdet.47 Adlercreutz och Flodgren

konstaterar att överenskommelsen "officiellt fått status av rättskälla".48

Överenskommelsen tillämpas emellertid inte i alla anställningsförhållanden. I fallet AD

1990:44 var en konkurrensklausul intagen i ett försäljningsavtal. Säljaren överlät sin

patentbyrårörelse till köparen. När ett år och fyra månader återstod av konkurrensförbudet

sade säljaren upp sin anställning hos köparen. Omedelbart därefter inledde säljaren ny

patentbyrårörelse, i strid med åtagandet enligt konkurrensklausulen. Köparen yrkade

fullgörelse av konkurrensförbudet och ett temporärt vitesförbud att bedriva konkurrerande

verksamhet. Svaranden menade att klausulen borde jämkas. 

Svaranden ansåg att klausulen hade sådan anknytning till anställningen att den utgjorde del

av anställningsavtalet. Detta förnekades av käranden. Arbetsdomstolen konstaterade att

"konkurrensklausulen har betydelse för svaranden både som ägare av hälften av [aktierna i

det överlåtna företaget] och som anställd hos patentbyrån". Därför, menade AD att det inte

var fråga om ett "renodlat anställningsförhållande som avses i 1969 års överenskommelse

utan en blandad situation där svarandens intresse som delägare av det överlåtna företaget

utgör ett betydande inslag." Enligt domstolens mening var det därför "inte påkallat att göra

någon jämförelse med bestämmelserna i 1969 års kollektivavtal". Skälighetsprövningen

skulle därför ske endast utifrån 38 § avtalslagen, se 3.2.4.

3.2.3 Överenskommelsen år 1969

Vid företagsöverlåtelser skall således inte överenskommelsen tillämpas. För att

skälighetsprövningen skall ske enligt 1969 års överenskommelse krävs att

konkurrensklausulen ligger inom dess tillämplighetsområde. Det blir därför nödvändigt att

ha viss kännedom om vad tillämpningsområdet för 1969 års överenskommelse är.

3.2.3.1 Innebörden av 1969 års överenskommelse

                                                
46 AD 1992:99; AD hänvisar till 1977:167, 1984:20 och 1984:68.
47 Fahlbeck, s 118.
48 Adlercreutz / Flodgren, s 65 f. För ADs resonemang i frågan, se bl a AD 1977:167, 1984:20, 1992:9.

Detta var även avsikten när 38 § gavs en ny formulering, prop. 1975/76:81, s 148.
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Avtalet är tecknat mellan å ena sidan SAF och å andra sidan SIF, SALF och CF.49

Överenskommelsen tillkom för att begränsa användandet av konkurrensklausuler för

arbetstagare.50 Avsikten är att konkurrensklausuler enbart bör komma ifråga hos

arbetsgivare som är beroende av självständig produkt- eller metodutveckling och som

genom sådant utvecklingsarbete eller genom avtal skaffar sig tillverkningshemligheter eller

därmed jämförbart kunnande.51 Vidare krävs att det skulle kunna medföra påtagligt men

om detta kunnande kom till konkurrenters kännedom.

Konkurrensklausuler bör endast användas för arbetstagare som under anställningen får

kännedom om tillverkningshemligheter eller därmed jämförbart kunnande och som genom

utbildning eller erfarenhet har möjlighet att göra bruk av denna kännedom.

Vid övervägande om en konkurrensklausul skall omfatta viss arbetstagare bör vid klausu-

lens utformning hänsyn tas till å ena sidan vikten av det intresse, som arbetsgivaren önskar

skydda och å andra sidan arbetstagarens intresse av att fritt kunna utnyttja sin arbetskraft.

Sådan prövning bör göras i varje enskilt fall.52 Även om företaget utvecklar före-

tagsspecifikt kunnande strider det mot överenskommelsen att använda konkurrensklausuler

för alla tjänstemän.53 I AD 1993:40 konstaterade AD att en i ett anställningsavtal intagen

konkurrensklausul som enbart syftar till att hålla kvar en arbetstagare med särskilda

kunskaper och särskild kompetens underkänts helt. Konkurrensklausuler med enbart sådant

syfte godtas inte som rättsligt bindande (AD 1991:38). 

I AD 1984:20 var den anställde sysselsatt med försäljning av rör och kompensationer som anpassades för
olika typer av industriinstallationer. Det svetsningsarbete som utfördes krävde goda yrkeskunskaper.
Inget tydde emellertid på att själva tillverkningsarbetet inom bolaget krävde sådan särskild kunskap som
utgör en teknisk företagshemlighet. Inte heller använde sig bolaget av några särskilda
försäljningsmetoder. Förvisso hade den anställde under sin verksamhet för bolagets räkning skaffat sig
ingående bransch- och produktkännedom som bolaget kan ha haft svårt att ersätta då den anställde
slutade sin anställning.
Enligt Arbetsdomstolens utredning hade den anställde skaffat sig speciella kunskaper och en speciell
erfarenhet inom ett visst område utan att det därmed uppkom en rätt för företaget att genom en

                                                
49 Överenskommelsen har antagits som kollektivavtal för samtliga förbund inom SAF. Den är därmed

direkt tillämplig för SAF-anslutna företag gentemot anställda som är medlemmar i SIF, SALF och
CF. Enligt motiven till nuvarande 38 § avtalslagen skall överenskommelsen vara utgångspunkt vid
bedömningen av en konkurrensklausuls skälighet i anställningsförhållande. I vissa fall kan den även
vara vägledande på rent kommersiella avtal, prop. 1975/76:81, s 148 f. 

50 1969 års kollektivavtalsöverenskommelse sådan den återgetts i Adlercreutz / Flodgren, s 141 f. I en
bilaga ges ett förslag på hur en konkurrensklausul i ett anställningsavtal skall se ut. Den anställde får
inom viss tid efter anställningen inte ta anställning hos företag med konkurrerande verksamhet om
det kan tänkas att han där kommer att utnyttja företagshemligheter som han fått kännedom om hos
arbetsgivaren. Den anställde får inte heller ingå som delägare i sådant företag, eller på annat sätt
syssla med rådgivning. Han får inte heller själv starta upp eller genom annan driva konkurrerande
verksamhet.

51 Adlercreutz / Flodgren menar att begreppet tillverkningshemligheter är snävare än begreppet
företagshemligheter. I och med tillägget "därmed jämförbart kunnande" är det enligt Adlercreutz /
Flodgen möjligt att förhindra utnyttjande av mera kommersiellt betonad information, s 55.

52 För att den anställde skall bli bunden krävs ett individuellt avtal, Adlercreutz / Flodgren, s 55.
53 Fahlbeck, s 111.
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konkurrensklausul hålla denna kunskap hemlig såsom en företagshemlighet. Den anställdes arbete för
bolaget låg därför inte inom användningsområdet för 1969 års överenskommelse.

Anställningsavtal med konkurrensklausul som enbart syftar till att hålla kvar en

arbetstagare med särskild kompetens och kunskap torde därför inte kunna utgöra sannolika

skäl för ett vitesförbud mot konkurrerande verksamhet.

Det är en svår gräns att dra mellan den företagsspecifika kunskapen och den anställdes

allmänna yrkeskunskap. Den senare har arbetsgivaren inte någon ensamrätt till. Även om

den anställde är bunden av en konkurrensklausul har han rätt att använda sig av sin

yrkeskunskap, också om det innebär konkurrerande verksamhet.54 AD har konstaterat att

företagshemligheter (tillverkningshemligheter eller annan liknande kunskap) enligt

överenskommelsen inte kan anses innefatta personlig skicklighet, personliga kunskaper och

personlig erfarenhet.55 Allmän kännedom om "marknads- och branschförhållanden som

förvärvas av anställda i inköps- och försäljningsverksamhet" utgör i regel inte heller

företagshemlighet enligt överenskommelsen.56

Det är livslängden för arbetsgivarens företagsspecifika kunnande som skall begränsa hur

länge efter anställningens upphörande konkurrensförbudet skall gälla. Normalt bör denna

tid inte överstiga 24 månader.

Konkurrensförbudet skall ej gälla om arbetsgivaren sagt upp anställningsavtalet, förutom

det fall då den anställde brutit mot anställningsavtalet. Det gäller heller inte om den

anställde sagt upp sig på grund av avtalsbrott av arbetsgivaren.

Tyvärr finns inga rättsfall att redovisa avseende konkurrensklausuler inom

överenskommelsens tillämpningsområde, det vill säga företagsspecifikt kunnande.57

3.2.3.2 Konkurrensklausuler utanför tillämpningsområdet

Arbetsdomstolen menar inte att konkurrensklausuler utanför överenskommelsen skulle

vara oskäliga och därmed inte bindande, men framhåller att restriktivitet bör iakttas.58 I

fallet AD 1992:99 menade AD att konkurrensbegränsningen låg utanför 1969 års

överenskommelse. Kunde den trots det anses skälig? Sjöland & Thyselius (Bolaget) hyrde

ut extraarbetande lärare för internutbildning på olika företag. Svaranden hade anlitats vid

ett flertal tillfällen. I avtalet fanns en konkurrensklausul:

                                                
54 Adlercreutz / Flodgren, s 59.
55 AD 1984:20
56 AD 1984:20. Lägg dock märke till att fallet är från tiden före FHL. AD tog inte här ställning till den

situation som råder då en anställd har tillgång till speciella kundregister som hålls hemliga.
57 Fahlbeck, s 118.
58 AD 1991:38. Adlercreutz / Flodgren, , s 82. Se även AD 1985:138, 1992:9.
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"Läraren förbinder sig att under en period av två år från avslutad kurs varken enskilt eller som anställd i
annat konsultbolag än Bolaget åtaga sig utbildningsuppdrag för den kund som utbildningen enligt detta
avtal avser. Läraren är dock oförhindrad att ta tillsvidareanställning hos Kunden."

Riboe åtog sig innan tidsperioden löpt ut uppdrag för Ellemtel. Bolaget yrkade på vitesför-

bud, eftersom klausulen delvis avsåg att hindra "extraknäckande" lärare från att

upprätthålla kontakter som skapats av Bolaget. Om svaranden fick fortsätta skulle det

undergräva bolagets verksamhet. Svaranden menade att klausulen var oskälig. Till stöd

åberopade han 38 § avtalslagen och 1969 års överenskommelse. Bolaget menade att

konkurrensklausulen inte var oskälig då förhållandet mellan parterna var rent affärsmässigt.

Riboe var fri att i sin fasta anställning utnyttja sina kunskaper på arbetsmarknaden.59

Konkurrensklausulen tjänade enligt Bolaget till att hindra extraknäckande konsulter från att

upprätthålla kontakter som skapats av Bolaget. 

AD menade att Bolaget inte ens gjort gällande att klausulen tillkommit för att skydda

sådant som avses i 1969 års överenskommelse.60  Konkurrensklausulen hade till syfte att

bevara en kundkrets. Därför låg den helt vid sidan av användningsområdet för

överenskommelsen. Konkurrensklausulen hade intagits i ett avtal avseende en kortvarig

anställning. Svaranden hade inte haft någon anställningstrygghet och synes inte ha haft

någon högre lön. Någon rätt att komma ifråga vid fler tillfällen fanns inte.

Med hänsyn till dessa omständigheter och att restriktivitet skall iakttas vid konkurrens-

klausuler i anställningsförhållanden utanför tillämplighetsområdet för 1969 års

överenskommelse, konstaterade arbetsdomstolen att konkurrensklausulen, enligt 38 §

avtalslagen, inte kunde göras gällande. Detta fick till följd att Bolaget inte visat sannolika

skäl för sin talan, varför tingsrättens beslut om vitesförbud hävdes och Bolagets yrkande

om vitesförbud enligt RB 15:3 avslogs.61

Syftet med 1969 års överenskommelse är att begränsa användandet av konkurrensklausuler

för arbetstagare. I överenskommelsen finns kriterier för när det är skäligt att åberopa en

konkurrensklausul. Kan inte käranden göra sannolikt att konkurrensklausulen faller inom

överenskommelsens tillämpningsområde är det relativt svårt att visa att den är skälig.

Arbetsdomstolen har pekat på några fall som legat vid sidan av användningsområdet för

                                                
59 Svaranden hade en heltidstjänst på KTH. Uppdragen för käranden var jobb utöver denna tjänst.
60 Tingsrätten meddelade vitesförbud enligt yrkandet och gav fullföljdshänvisning till hovrätten. Svea

hovrätt menade dock att det "aktuella avtalet innehåller ett flertal komponenter som allmänt anses
karakterisera ett arbetsgivar-arbetstagarförhållande." I sin stämningsansökan angav Bolaget att
avtalet innebar en projektanställning. Övervägande skäl talade enligt hovrätten för att avtalet var ett
anställningsavtal. Därför skulle målet ha fullföljts till arbetsdomstolen.

61 Föregrips den rättsliga prövningen om domstolen i ett mål om säkerhetsåtgärd gör en grundlig
genomgång av omständigheterna i målet? Vid prövning av TR:ns temporära vitesförbud kom AD
fram till att sannolika skäl ej fanns för anspråket eftersom klausulen befanns oskälig. Käranden
återkallade då sin talan. AD hade ju här gett svaranden goda argument att använda vid en
huvudförhandling inför TR. TR:n kände då redan till ADs (överrätt i målet) inställning.



29

1969 års överenskommelse, men där konkurrensklausulen på grund av särskilda

omständigheter ändå vid slutlig prövning betraktats som bindande:62

"Domen AD 1977 nr 167 gällde en filialchef för ett konsultföretag inom den elektrotekniska branschen. I
domen fästes vikt vid att de för ett framgångsrikt bedrivande av konsultverksamhet avgörande
kontakterna med kunderna i stor utsträckning sker med den som i egenskap av konsultföretagets chef är
den i sista hand ansvarige för vad som presenteras och att kundernas förtroende för konsultföretaget
också är på ett särskilt sätt knutet till företagschefen personligen och inte till produkten som sådan. En
följd av dessa förhållanden var enligt domstolen att konsultföretaget var särskilt utsatt för konkurrens från
tidigare anställda i chefsställning. Konsultföretaget ansågs därför ha haft ett betydande intresse av den i
det målet aktuella konkurrensklausulen.

I domen AD 1992 nr 9 ansågs ett revisionsföretag ha ett berättigat intresse av att genom en konkur-
rensklausul i viss mån skydda sig mot att fråntas sådana klienter som företaget hade redan då arbetsta-
garen anställdes. Vid bedömningen av huruvida den ifrågavarande konkurrensklausulen sträckte sig
längre än skäligt beaktade domstolen att klausulen innebar endast en marginell inskränkning av arbets-
tagarens frihet, att arbetstagaren hos företaget hade fått en såvitt kunde bedömas trygg anställning som
avsågs bli långvarig samt en relativt hög lön, vartill kom att företaget hade medverkat till att arbetsta-
garen kunnat få den för externrevisor nödvändiga auktorisationen."

I AD 1992:99 gjordes jämförelse med dessa fall. Förutom att klausulen i AD 1992:9 avsåg

att skydda en kundkrets fanns inga likheter. Inget talade heller för att svaranden hade någon

ställning hos käranden jämförbar med chefsställningen i AD 1977:167. Käranden lyckades

därför inte göra  sannolikt att konkurrensklausulen var skälig.

I sin bedömning om sannolika skäl föreligger gör domstolen en prövning i det enskilda

fallet. Den tar då hänsyn till rättspraxis. Finns det någon liknande situation där en

konkurrensklausul har bedömts vara skälig? Om så ej är fallet torde det vara svårt att visa

sannolika skäl för att konkurrensklausulen är skälig. Detta gäller speciellt om den ligger

utanför tillämpningsområdet för 1969 års överenskommelse.

Även om konkurrensklausulen är intagen i ett anställningsavtal utanför

tillämpningsområdet torde det inte vara skäligt att upprätthålla konkurrensbegränsningen

om det inte berott på arbetstagaren att anställningen upphört.63  

De faktorer domstolen tar fasta på är främst kunskapens karaktär, klausulens bindningstid,

den geografiska omfattningen av skyddet, ekonomisk kompensation, vitesbelopp och den

anställdes position i företaget.

3.2.4 Konkurrensbegränsning mellan näringsidkare

Det torde vara möjligt att finna vägledning i resonemangen ovan även för vissa typer av

näringsidkarförhållanden. Sedan 1969 års överenskommelse torde antalet konsulter i
                                                
62 Se AD 1992:99.
63 NJA 1934 s 19 och 671, se Adlercreutz & Flodgren, s 70. Konkurrensklausul kunde enligt dom i fallen

ej göras gällande när det inte berodde på arbetstagaren att anställningen upphört. Se allmänt härtill
även Fahlbeck, s 110 f.
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näringslivet ha ökat. En del av begränsningarna för användandet av konkurrensklausuler i

anställningsförhållanden kan tänkas vara riktlinjer för skälighetsprövningen även avseende

konkurrensbegränsningsavtal mellan uppdragsgivare och egna företagare.

Några rättsfall som belyser skäligheten i att upprätthålla avtal i renodlade

näringsidkarförhållanden kan tyvärr inte redovisas. I fall av företagsöverlåtelser, där

säljaren tagit anställning hos köparen, görs emellertid prövningen enligt 38 § avtalslagen

utan att ta hänsyn till 1969 års överenskommelse. Arbetsdomstolen fann i AD 1990:44 att

eftersom avtalet för svaranden innebar både en försäljning och en anställning var det inte

något renodlat anställningsförhållande.64 AD gjorde därför en skälighetsprövning endast

enligt 38 § avtalslagen. Som jämkningsgrund hade svaranden anfört att han varit den

svagare avtalsparten, att han inte fått ersättning för olägenheten att underkasta sig

konkurrensförbudet, att avtalet formulerats av käranden samt att han provocerats att säga

upp sig.

Käranden menade att den höga ersättning svaranden erhöll vid överlåtelsen måste anses ha

inneburit ersättning även för olägenheten konkurrensbegränsningen medfört. Vanligtvis

räknas bindningstiden från dagen för anställningens upphörande, men här räknades den

från dagen för avtalet. Den effektiva bindningstiden blev därför ett år och fyra månader,

inte tre år. Detta och övrigt parterna anfört lade AD till grund för att inte jämka klausulens

giltighetstid. Klausulen var således skälig. Sammantaget, konstaterade AD, medförde detta

att käranden fick anses ha visat sannolika skäl för sitt anspråk på att svaranden skulle

förbjudas att utöva verksamhet i strid mot konkurrensklausulen.65

3.2.5 Den särskilda proportionalitetsprövningen enligt RB 15:3

En säkerhetsåtgärd är fakultativ. Det innebär att den får förordnas. Domstolarna har en

möjlighet att neka om de finner att en åtgärd inte är lämplig. Detta ger utrymme för en

proportionalitetsbedömning, eftersom enligt förarbetena "ett provisoriskt ordnande av

rättsförhållandet mellan parterna, innan saken prövats av domstolen eller i annan ordning,

inte bör ske utan starka skäl.

Denna proportionalitetsprövning äger rum först efter att domstolen konstaterat att

sannolika skäl föreligger för anspråket. Parternas motstridiga intressen bör i sådant fall

vägas mot varandra."66 HD menar att domstolarna får anses ha befogenhet att göra

                                                
64 För bakgrund till fallet, se 3.2.2, även 3.1.1.
65 Tidigare hade domstolen konstaterat att sannolika skäl förelåg för att ett avtal om konkurrensförbud

fanns mellan parterna, se 3.1.1. Nu företog domstolen en prövning huruvida konkurrensförbudet var
skäligt. AD kom till slutsatsen att så var fallet, varför sannolika skäl för anspråket på
konkurrensförbud alltjämt förelåg.

66 Prop. 1980/81:84, s 230.
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bedömningar huruvida eventuella skadeverkningar skulle vara oproportionerliga i

förhållande till de skäl som talar för ett förordnande om säkerhetsåtgärd och med stöd av

detta neka bifall till yrkande om säkerhetsåtgärd.67 Sökandens skäl för åtgärden skall vägas

mot det intrång eller de nackdelar åtgärden innebär för den enskilde. Ju starkare bevisning

käranden kan lägga fram, desto svagare blir emellertid proportionalitetsprincipen och om

kärandens sak är uppenbar bör ett förbud meddelas.68

Vid verksamhet i strid med konkurrensklausul och angrepp på företagshemlighet, medför

ett temporärt vitesförbud att svaranden "tvingas att under processen fullgöra den

förpliktelse, varom käranden för talan i målet."69 Någon annan möjlighet att säkerställa att

domen blir av värde för den berättigade finns ofta inte.70 Kärandens intresse av en

säkerhetsåtgärd är därför inte enbart att säkerställa verkställighet av en blivande dom utan

snarare att inför en rättegång provisoriskt ordna det stridiga rättsförhållandet.71 

Detta belyses av fallet Nordic Artists ./. C. Hagegård. Svaranden tog anställning hos en

konkurrent, IMG International Management Group.72 Käranden, den tidigare arbetsgivaren

hävdade att Hagegård under uppsägningstiden, fram till den 4 november 1998, inte fick ta

en tjänst hos ett företag bedrivande med Nordic Artists konkurrerande verksamhet. Nordic

Artists yrkade i juni vitesförbud enligt RB 15:3 men yrkandet ogillades. När sedan dom

meddelades den 25 november konstaterade tingsrätten endast att tidsgränsen för det yrkade

konkurrensförbudet passerats varför kärandens talan ej kunde bifallas. Detta visar hur starkt

kärandens intresse av en säkerhetsåtgärd kan vara för att överhuvudtaget kunna komma i

åtnjutande av sin rätt.

Svarandens intresse består däremot av att inte tvingas avhålla sig från sin nya verksamhet. I

just Nordic Artists-fallet avslogs yrkandet om säkerhetsåtgärd eftersom det var opro-

portionerligt. Domstolen ansåg att även om sannolika skäl för anspråket hade visats, vore

ett temporärt vitesförbud en alltför ingripande åtgärd. Precis vad domstolen tog fasta på

framgick inte, men svaranden själv hade nämnt sin låga ålder och att den nya anställningen

innebar en stor möjlighet för honom att komma vidare i karriären. Dessutom fanns från

svaranden påståenden om att han inte blivit befordrad i utlovad takt i sin anställning hos

käranden. Även om alltså konkurrensbegränsningen mellan parterna skulle visats sannolikt

                                                
67 Se NJA 1993 s 182 och NJA 1995 s 631. Proportionalitetsbedömningen får inte komma i konflikt med

de ändamål som reglerna om vitesförbud avser att främja (tolkning av NJA 1995 s 631 av Hovrätten
över Skåne och Blekinge, mål Ö 896-98).

68 NJA 1995 s 631, även Fitger, s 15:4.
69 Ekelöf, Rättegång III, s 17.
70 A a, s 17.
71 Prop. 1980/81:84 s 229.
72 Stockholms tingsrätt, T3-12780-98.
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skälig, menade domstolen att det vore oproportionerligt att under hela uppsägningstiden

låta konkurrensbegränsningen hindra arbetstagaren i sin nya anställning.

3.3 Sannolika skäl att konkurrerande verksamhet föreligger?

3.3.1 Konkurrerande verksamhet

För att sannolika skäl för ett anspråk på konkurrensförbud skall anses föreligga krävs även

att sökanden visar sannolikt att svaranden bedriver verksamhet i strid med

konkurrensförbudet. Vilka krav ställs på en verksamhet för att den skall anses vara

konkurrerande med kärandens verksamhet? Det kan vara enkelt och framstå som närmast

självklart. Om svaranden i ett avtal åtagit sig att inte bedriva viss verksamhet och det sedan

kan visas att han faktiskt bedriver just den verksamheten föreligger sannolika skäl för

anspråket på konkurrensbegränsning.

I avsaknad av ett medgivande kan svarandens agerande utnyttjas för att undersöka huruvida

han sannolikt bedriver verksamhet i strid med konkurrensförbudet. Till exempel kan

marknadsföringsåtgärder, annonser eller anställningsavtal utnyttjas.73

I Gillette-fallet åtog sig PM gentemot Gillette att inte utföra tjänster för andra som

marknadsförde eller sålde rakvårdsprodukter.74 När samarbetet upphört fick Gillette

ryktesvägen höra att PM åtagit sig uppdrag för en konkurrent som bland annat

marknadsförde rakvårdsprodukter. Gillette bad omgående PM bekräfta att så inte var fallet.

PM svarade inte, vilket Gillette tog som medgivande för att ryktena var sanna. Ryktet

bekräftades av handlingar, bland annat beskrivningar av ett säljprogram PM avsåg

genomföra för sin nya uppdragsgivare. Tingsrätten fann att sannolika skäl förelåg för att

svarande bedrev verksamhet i strid med konkurrensförbudet.

Frågan är hur tingsrätten hade bedömt påståendena om saboterande verksamhet utan att

ryktena kunnat verifieras med dokumentation. Det torde inte vara uteslutet att sannolika

skäl trots det skulle ansetts föreligga. Om inte förr så vid en muntlig förberedelse skulle

frågan kunnat ställas till svaranden och utifrån svaret som gavs hade domstolen fått göra en

bedömning.

                                                
73 I AD 1990:44 medgav svaranden att hans nya patentbyrårörelse drevs i strid med

konkurrensklausulen, men ansåg att han hade rätt att göra så då han menade att klausulen var
oskälig, se 3.1.1. I fallet Haninge Protect ./. Gustafsson, Svea hovrätt Ö 2456/92 visade käranden ett
anställningsavtal för att göra sannolikt att anställning tagits hos konkurrent i strid med
konkurrensförbud.

74 Södra Roslags tingsrätt, T-2468/92. NJA 1993 s 188 behandlar en senare aspekt i målet, men har sitt
ursprung i detta fall. Se även 3.1.2.
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3.3.2 Tolkning av begreppet konkurrens

Om det inte framgår tydligt att det är konkurrerande verksamhet, till exempel samma

verksamhet som käranden eller tjänster åt någon konkurrent till käranden, kan

bedömningen bli svårare. Vad kan anses vara en likvärdig produkt eller tjänst? Hur mycket

kan svarandens verksamhet avvika från kärandens och fortfarande sannolikt anses vara

konkurrerande? 

För brott mot anställningsavtalets lojalitetsplikt skall konkurrerande verksamhet enligt AD

1980:82  utgöra "sådan direkt konkurrens som måste antas vara ägnad att tillfoga arbets-

givaren mera påtaglig skada ... eller som eljest sker under sådana omständigheter att den

bör omfattas som illojal".75 Kan detta ligga till grund även för en bedömning av om verk-

samhet efter anställningen upphört bedrivs i konkurrens med arbetsgivaren? Utöver mer

uppenbara likheter i verksamheterna är det nog svårt att hävda brott mot konkurrensför-

budet. Om emellertid den nya verksamheten sannolikt medför påtaglig skada för den tidi-

gare uppdragsgivaren skulle en konkurrenssituation kunna föreligga. Då ligger man nära

den bedömning som skall göras huruvida det finns någon sabotagerisk (se 3.4).

Vid tolkning huruvida verksamhet sker i strid med det avtalade konkurrensförbudet måste

hänsyn även tas till vad parterna avsåg då avtalet slöts. Det blir därför av betydelse hur

konkurrensförbudet utformats.

I AD 1990:44 hade svaranden åtagit sig att "icke direkt eller indirekt bedriva med [käranden]
konkurrerande verksamhet eller på annat sätt medverka till att [kärandens] marknadssituation störes".
I Fakta ./. Skattetekniska Byrån hade svaranden åtagit sig att "inte utan särskilt medgivande av Fakta låta
utge någon produkt som kan antagas konkurrera med det informationsprogram som avses med detta
avtal".
I Gillette-fallet hade motparten åtagit sig att inte "perform any sales activities or any other services for
any person, firm or company engaged in the production, distribution or sale of products in the same
categories as the Products referred to....".

Genom dessa formuleringar gavs bedömningsgrunder för när konkurrensförbudet skulle

anses vara överskridet. Precisering av förbjuden verksamhet gör det lättare att hävda

sannolikt brott mot åtagandet. I samtliga dessa fall ansåg domstolarna att svarandens

verksamhet konkurrerade med kärandens, såtillvida att verksamheten stred mot det

avtalade konkurrensförbudet. Ett välformulerat konkurrensförbud är därför att

rekommendera.

                                                
75 Enligt AD 1977:118 görs vid bedömning av om arbetstagaren överträtt konkurrensförbudet även en

totalbedömning "med beaktande av de särskilda omständigheterna i det enskilda fallet." Hänsyn skall
då tas till arbetstagarens position i företaget (Fahlbeck, s 103) och "hans möjligheter att i
konkurrensen utnyttja företagshemligeter och annat internt material, beskaffenheten av den
verksamhet varom konkurrens sker och konkurrensåtgärdens betydelse för företaget" (1988:118).
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I fallet Schibsted ASA ./. Larsson var konkurrensförbudets formulering inte särskilt

välgenomtänkt.76 Mellan parterna fanns denna konkurrensbegränsning:

3 § TL (svaranden) binder seg til 3 års ansettelsetid og en karantentid på 12 månader hvis han går til en
konkurrent efter denna tid.

Arbetsgivaren krävde inte att den anställde efter anställningen upphört skulle avhålla sig

från direkt eller indirekt konkurrerande verksamhet, vilket är den vanliga formuleringen.

Istället hindrades han att ta anställning hos en konkurrent.

Svaranden var chefredaktör på den av Schibsted ägda tidningen Aftonbladet. Efter ett år av

den treåriga avtalsperioden tog Larsson anställning hos TV4. Schibsted yrkade vitesförbud

enligt konkurrensklausulen.77 Käranden hävdade att de konkurrerade med TV4 AB inom

film- och TV-området. Svaranden invände att han inte bedrev med käranden konkurrerande

verksamhet.78 

Kärandens verksamhet bestod enligt svaranden i huvudsak av tidningsutgivning. Av de

totala intäkterna under 1997 på 5,7 miljarder norska kronor svarade affärsområdet tryckta

medier för 4,8 miljarder, medan affärsområdet TV/film drog in endast 364 miljoner.79

Schibsted var ett holdingbolag med kontrollposter främst i företag inom

tidningsutgivningsbranschen. Enligt svaranden var TV4:s verksamhet AB i stort sett endast

att sända TV. TV 4 hade inga investeringar i mediebranschen. Konkurrensen måste antas

vara ägnad att tillfoga arbetsgivaren mera påtaglig skada eller ske under sådana

omständigheter att den bör uppfattas som illojal.80 Begreppet konkurrerande verksamhet

borde inte ges en särskilt vid innebörd. Det var därför inte möjligt med vedertaget

konkurrensbegrepp att anse käranden vara konkurrent till TV 4.

Tingsrätten instämde: "mot de uppgifter som lämnats av Larsson ger den hittillsvarande

utredningen avseende Schibsteds verksamhet och TV4:s verksamhet ... inte stöd för slutsat-

sen att det är sannolikt att de bedriver med varandra konkurrerande verksamhet".81 

                                                
76 Stockholms tingsrätt, T3-14924-98. Schibsted är en norsk koncern, därav språket i klausulen.
77 Det yrkade vitesförbudet avsåg att förbjuda svaranden att utföra arbete för TV 4 AB eller annat TV 4

AB närstående bolag liksom att i övrigt bedriva verksamhet i eller för bolag som konkurrerar med
Schibsteds verksamhet. Min bedömning är att det avtalade konkurrensförbudet mellan parterna inte
hade denna omfattning. För sannolika skäl att ett avtal om konkurrensbegränsning föreligger torde
krävas att även omfattningen av begränsningen görs sannolik. Detta är i och för sig en intressant
fråga. I de övriga fall jag studerat har emellertid själva konkurrensklausulen varit så pass sofistikerad
att problematiken inte behövt belysas. En möjlig invändning mot en slarvigt formulerad klausul är
oklarhetsregeln.

78 Svaranden invände även att konkurrensförbudet var oskäligt och borde ogiltigförklaras. Denna fråga
tog emellertid domstolarna inte ställning till vid behandlingen av frågan om säkerhetsåtgärd.

79 Enligt svaranden ägde Schibsted ASA (käranden) Schibsted TV & Film Holding AS, som i sin tur
ägde 33 procent av norska TV 2 AS och 86 procent av kapitalet och 49 procent av rösterna i det
estniska bolag som har koncession för att driva estniska Kanal 2. Verksamhetsområdet innehöll
produktion, utsändning, filmrättigheter och filmdistribution.

80 Fallen AD 1977:118 och AD 1980:82 nämndes.
81 Stockholms tingsrätt, T3-14924-98, beslut 980908, s 4 f. 
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Eftersom bara en liten del av Schibsteds verksamhet och omsättning avsåg TV och Film

var det inte sannolikt att Larsson i sin tjänst på TV 4 bedrev verksamhet i strid med

konkurrensförbudet. En del av Schibsteds medieverksamhet låg i andra nordiska länder,

medan TV 4 endast var verksamt i Sverige och då inte alls inom tidningsutgivning. Genom

att systematiskt gå igenom kärandens verksamhet lyckades svaranden visa att det inte var

sannolikt att TV 4 och Schibsted var konkurrenter på mediamarknaden. 

Skulle bedömningen blivit annorlunda om konkurrensförbudet, istället för anställning hos

konkurrent, gällt verksamhet i direkt eller indirekt konkurrens?  Troligen inte, något ADs

beslut indikerade. Käranden åberopade inför AD ett rättsutlåtande, enligt vilket ett

konkurrensförhållande avseende såväl publik som reklam förelåg mellan TV4 som

rikstäckande tv-kanal och Aftonbladet som rikstäckande dagstidning.82 Käranden gjorde

gällande att alla mediaföretag på marknaden konkurrerar om i huvudsak samma intäkter,

nämligen intäkter från reklam- och marknadsföring. AD fastställde emellertid tingsrättens

beslut med motiveringen "att det i utredningens nuvarande stadium föreligger oklarheter i

flera för bedömningen viktiga avseenden".83 Även om det är så att mediaföretagen

konkurrerar om samma intäkter lyckades käranden inte göra sannolikt att någon påtaglig

skada kunde befaras enbart för att svaranden tog anställning för TV 4.

Varken tingsrätten eller AD uttalade sig om huruvida konkurrensbegreppet skulle tillämpas

i vid bemärkelse eller ej. Min bedömning  är att konkurrensbegreppet tillämpas relativt

snävt. Vid en snabb bedömning kunde en koncern huvudsakligen sysselsatt med tid-

ningsutgivning inte anses vara konkurrent till ett bolag som endast sänder reklamfinansie-

rad TV. Om det krävs en expertutredning för att visa att konkurrens föreligger är det svårt

att hävda sannolika skäl för påståendet. Någon djupare analys av konkurrensförhållandena

på mediemarknaden gjorde inte domstolarna vid säkerhetsåtgärdsprövningen. 

Svaranden i Schibsted-fallet lyckades bemöta kärandens påståenden så väl, att vid en

avvägning kunde sannolika skäl inte anses föreligga. För att visa sannolika skäl för en kon-

kurrenssituation bör det röra sig om liknande produkter eller tjänster som avses i avtalet om

konkurrensbegränsning.

3.4 Kan sabotagerisk skäligen antas?

3.4.1 Inledning

                                                
82 Karl Erik Gustafsson, professor i massmedieekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.
83 AD B 119/98, Schibsted ./. Larsson.
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Förutom sannolika skäl på ett anspråk om konkurrensbegränsning måste käranden visa att

en åtgärd från svarandens sida kan sabotera utövningen av kärandens rätt.  I kvar-

stadsyrkanden kan detta bestå i att undandra egendom. Allmänt kan det beskrivas som att

"svaranden skäligen kan befaras vidta en för käranden skadlig åtgärd som förhindrar do-

mens verkställighet".84 Detta krav ställs i såväl 15 kap. 1-3 §§ som i 13 § lagen om skydd

för företagshemligheter.

Kärandens rätt består i detta avsnitt av själva konkurrensbegränsningen. En sabotagerisk

består då i att svaranden kan befaras vidta en åtgärd innan målet slutligen avgörs, som

förringar kärandens rätt till konkurrensbegränsning.

Enligt RB 15:3 skall käranden visa att det skäligen kan befaras att motparten genom att

utöva viss verksamhet eller företa eller underlåta viss handling eller på annat sätt hindrar

eller försvårar utövningen av sökandens rätt eller väsentligt förringar dess värde.

Beviskravet är något lägre ställt än vad som krävs för sannolika skäl.85 Käranden måste

göra det antagligt att svarandens beteende kan få skadlig verkan. Käranden måste inte visa

att det är svarandens avsikt att skada käranden. Det är det klandervärda handlandet och

effekten som är det väsentliga.

Kravet på sannolika skäl och frågan om den så kallade sabotagerisken sammanfaller delvis.

Käranden måste dels göra det sannolikt att det mellan parterna föreligger en konkur-

rensklausul, dels att denna angripits eller kommer att angripas på ett rättsstridigt sätt.

Frågan är därför om det skäligen kan befaras att svaranden framöver eller fortsättningsvis

kommer att bedriva konkurrerande verksamhet som skadar käranden? Problemet vid

bedömning av sabotagerisken är nära nog detsamma som vid sannolika skäl för

konkurrerande verksamhet. Det som är specifikt för sabotagerisken är den skadliga effekten

av sabotaget. Konkurrerande verksamhet i strid med en konkurrensklausul skall befaras

hindra eller försvåra utövningen av sökandens rätt .

3.4.2 Saboteras sökandens rätt enligt konkurrensförbudet?

Kan den verksamhet svaranden bedriver i strid med konkurrensförbudet skäligen befaras få

till effekt att kärandens rätt enligt konkurrensförbudet förringas? Det inte tillräckligt att

göra sannolikt att verksamhet i strid med konkurrensförbudet bedrivs. Denna verksamhet

skall även befaras vara till skada för käranden.

I AD 1990:44 medgav svaranden att han utövade med käranden konkurrerande verksamhet.

Svaranden hade i strid med ett konkurrensförbud startat egen patentbyrårörelse. När
                                                
84 Westberg, SvJT 1990, s 171 f.
85 Fitger, s 15:6 och Ekelöf III, s 14.
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yrkande om temporärt vitesförbud inkom till tingsrätten hade redan 94 klienter gått över

från käranden till svaranden och 4 månader senare minst 112. Käranden menade att detta

innebar skada. Genom att fortsätta den konkurrerande verksamheten skulle värdet av

konkurrensklausulen fortsätta att förringas. Tingsrätten fann att det skäligen kunde befaras

att svaranden genom sin verksamhet väsentligen förringade värdet av kärandens rätt. 

Svaranden menade däremot att i och med att skadan redan var skedd var inte skaderekvisi-

tet i RB 15:3 uppfyllt. Det fanns därför ingen möjlighet för rätten att bevilja ett temporärt

förbud. Med tingsrättens synsätt skulle skaderekvisitet vara uppfyllt så snart någon bryter

mot en konkurrensklausul. AD pekade på att svaranden i sitt nya bolag bedrev samma

verksamhet som käranden, vilket tillsammans med uppgifterna om övergången av kunder

från käranden innebar att det skäligen kunde befaras att svaranden väsentligt förringade

kärandens rätt enligt konkurrensklausulen. Skaderekvisitet var därmed uppfyllt.

Säljaren i AD 1990:44 hade åtagit sig att inte bedriva verksamhet i konkurrens med köpa-

ren. Genom köpeskillingen erlade köparen en ersättning för säljarens åtagande. Köparen

fick därigenom en rättighet att under en begränsad tid slippa konkurrens från säljaren.

Käranden kunde visa att han förlorat flera kunder. Därigenom minskade värdet av

konkurrensförbudet. Om säljaren avhållit sig från att bedriva konkurrerande verksamhet

skulle köparen fått fullt utbyte för sin köpta rättighet. Om säljaren bedrivit i och för sig

konkurrerande verksamhet, men denna inte ledde till att köparen förlorade kunder till

säljaren eller på annat sätt led skada skulle sabotagerisken varit något svårare att hävda. 

Beviskravet för att visa sabotagerisk är lågt. Det är tillräckligt att det skäligen kan befaras

att kärandens utövande av sin rätt enligt anspråket hindras eller försvåras eller att värdet av

den väsentligt förringas. Om käranden då kan peka på något i svarandens agerande som till

exempel kan utgöra en risk för att svarandens agerande medför att käranden förlorar kunder

är kravet uppfyllt.

I NJA 1993 s 188 (Gillette-fallet) bestod den konkurrerande verksamheten i att svaranden

planerade en marknadsföringskampanj för sin nya uppdragsgivare. Den nya

uppdragsgivaren sålde precis som Gillette rakvårdsprodukter. Sabotagerisken behöver

enbart befaras. Gillette behövde därför inte visa att de faktiskt förlorat några kunder. Att en

kampanj för en konkurrent skulle kunna leda till minskad försäljning för käranden ansågs

kunna skäligen befaras och vitesförbud meddelades.86  

3.4.3 Endast påståenden om sabotagerisk är inte tillräckligt

                                                
86 Vad sabotagerisken gick ut på framgår emellertid inte ur NJA-referatet utan ur Gillettes

stämningsansökan, 930205, Södra Roslags tingsrätt, T 191/93.
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Även om beviskravet är lägre är det inte tillräckligt att käranden endast påstår att svaranden

kan tänkas företa en viss sabotageåtgärd. Ett sådant påstående bör normalt konkretiseras

med någon yttre omständighet.87 Rätten kan komma till slutsatsen att det inte skäligen kan

befaras att någon sabotagerisk föreligger, fastän den konstaterat att motparten tidigare har

gjort sig skyldig till avtalsbrott under liknande omständigheter.

I målet Kockums ./. Lars Bruun ansåg tingsrätten det klarlagt att svaranden tidigare gjort

sig skyldig till brott mot det mellan parterna gällande konkurrensbegränsnings- och

sekretessavtalet.88 Några månader senare slöt emellertid parterna en ny uppgörelse. De

uppgifter som lämnades om avtalsbrott efter denna nya uppgörelse var enligt tingsrätten av

vag natur och grundade sig på andrahandsuppgifter. Uppgiftslämnaren kunde ha

missuppfattat svaranden. Uppgiften att svaranden skulle ha visat upp vissa skisser var

alltför obestämd för att beaktas. Mot svarandens förnekande var det därför inte utrett att

han handlat i strid med gällande avtal. Istället, menade tingsrätten, tydde mycket på att han

efter den så kallade totaluppgörelsen kommit till insikt om vikten av att inte bryta mot

överenskommelsen. Svaranden hade inlett skiljeförfarande för att lösa tvistefrågorna. Att

svaranden skulle bryta mot konkurrens- och sekretessbestämmelserna under tiden skilje-

förfarandet pågick framstod enligt tingsrätten som föga sannolikt. På grund av detta me-

nade tingsrätten att det inte skäligen kunde befaras att svaranden skulle komma att göra sig

skyldig till avtalsbrott genom att utöva av käranden påstådd verksamhet.

Det kan alltså vara viktigt för svaranden att kunna visa på något som tyder på att hans

beteende har ändrats sedan han enligt svaranden bröt mot konkurrensklausulen, alternativt

att det påstådda beteendet inte har någon skadlig effekt. Troligen är dock svårt att förklara

bort en sabotagerisk, om väl sannolika skäl för anspråket visats. Sker verksamhet i strid

med ett konkurrensförbud kan det antagligen typiskt sett skäligen befaras att detta innebär

skada för den berättigade. Beviskravet är lågt i detta avseende.

                                                
87 Westberg, Kvarstad och sabotagerisk (RB 15:2), JT 1989/90 s 347. 
88 Kristinehamns tingsrätt, T 215/84
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4 Vitesförbud mot angrepp på företagshemligheter

4.1 Inledning

Käranden vill skydda sin kunskap. Det finns möjlighet för domstolarna att på ansökan från

käranden förbjuda svaranden vid vite att bedriva konkurrerande verksamhet enligt 15 kap 3

§ rättegångsbalken. I lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter (FHL) ges också

en möjlighet att förbjuda svaranden vid vite att upphöra med viss verksamhet.

Om något avtal med konkurrensbegränsande innebörd ej föreligger mellan parterna, är det

då möjligt att istället skydda kunskapen med hjälp av ett temporärt vitesförbud enligt lagen

om skydd för företagshemligheter?

Skyddsföremålet för ett konkurrensförbud är kärandens verksamhet. Den som hävdar ett

konkurrensförbud påstår sig vara beroende av viss kunskap för att framgångsrikt kunna

bedriva sin verksamhet. Därför vill han begränsa kretsen som får använda sig av denna

kunskap. Indirekt kan därför ett konkurrensförbud sägas skydda kunskap. Enligt FHL är

det själva kunskapen i sig som skyddas.89 Genom att förbjuda svaranden att utnyttja

kärandens företagshemligeter kan ett skydd uppnås. Svaranden får inte i sin verksamhet

utnyttja åtgärdssökandens företagshemligheter.

Det finns en klar skillnad mellan skydd enligt FHL och skydd enligt konkurrensförbud. För

att visa sannolika skäl för ett anspråk på konkurrensbegränsning krävs att ett avtal med

denna innebörd mellan parterna görs sannolikt. Ekelöf nämner som exempel på

användningsområde för RB 15:3 även vitesförbud för att skydda företagshemligheter.90

Min bedömning är att även detta kräver stöd i avtal. Företagshemligheter är däremot enligt

FHL skyddade även utan speciellt avtal med denna innebörd mellan parterna. Skyddet

grundar sig istället på informationens karaktär. Faller den under definitionen

företagshemlighet skyddas den av FHL, såvida inte vissa samhällsintressen görs gällande.91

Skyddet enligt FHL bör dock kompletteras med avtal. Det kan underlätta tillämpningen av

FHL. Genom att hänvisa till ett sekretessavtal kan näringsidkaren enklare göra sannolikt att

det rör sig om en företagshemlighet.

                                                
89 Kunskap i betydelsen företagshemlighet. Se definition enl. 1 § FHL i avsnitt 4.2.1.
90 Ekelöf, Rättegång III, s 17.
91 I vissa situationer kan hänsyn till yttrandefriheten och den fria opinionsbildningen väga tyngre än

skyddet för företagshemligheter. Att exempelvis blottlägga missförhållanden eller avslöja
allvarligare brott är tillåtet enligt FHL, se allmänt härtill Fahlbeck, s 194 f.
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4.2 Sannolika skäl att företagshemlighet föreligger?

Den som har utsatts för ett rättsstridigt angrepp på en företagshemlighet får föra talan om

vitesförbud mot detta angrepp, 11 § FHL. Om den som för en sådan talan om vitesförbud

visar sannolika skäl för att en företagshemlighet angripits enligt FHL, får domstolen även

meddela ett temporärt vitesförbud, 13 § FHL.92 För att visa sannolika skäl måste åtgärds-

sökanden för det första göra sannolikt att det är en företagshemlighet han vill skydda. För

det andra måste han göra sannolikt att denna företagshemlighet har angripits i strid med

FHL.93

Det går tyvärr inte att i positiva, klara termer definiera vad slags information som utgör

företagshemlighet. Vad lagen ger oss är bedömningsgrunder för det enskilda fallet. Enligt 1

§ i FHL skyddar lagen "sådan information om affärs- eller driftsförhållanden i en

näringsidkares rörelse som näringsidkaren håller hemlig och vars röjande är ägnat att

medföra skada för honom i konkurrenshänseende."94 För att hävda en företagshemlighet

krävs att dessa fyra rekvisit görs sannolika:

• Information 
• om affärs- eller driftsförhållanden i näringsidkarens rörelse
• som hålls hemlig och 
• vars röjande medför skada i konkurrenshänseende.

4.2.1 Information

Det kan vara fråga om vilken slags information som helst, även de enklaste uppgifter, av

ekonomisk, teknisk, kommersiell eller administrativ beskaffenhet .95 Inga särskilda skäl

                                                
92 Krävs det att vitesförbud yrkas enligt 11 § FHL i en huvudtalan för att kunna yrka på temporärt

vitesförbud enligt 13 § FHL? I Gillette ./. PM-Manico yrkade Gillette vitesförbud enligt 13 §.
HovR:n undanröjde TR:ns beslut om vitesförbud (Svea hovrätt, Ö 797/93). Eftersom vitesförbud
enligt 11 § inte yrkats kunde vitesförbud enligt 13 § inte beviljas. Enligt HovR:n var det en
förutsättning för att kunna meddela vitesförbud enligt 13 § FHL att en ansökan om vitesförbud enligt
11 § samma lag gjorts. Gillette hade inte fört sådan talan mot Manico; förutsättningar för ett
temporärt vitesförbud förelåg således inte. Stöd finnes i lag för en sådan inställning. Inledningen till
13 § FHL: "Om den som har ansökt om vitesförbud enligt 11 § visar sannolika skäl ...... får
domstolen meddela vitesförbud ...".

93 Dessa båda moment motsvarar rekvisitet sannolika skäl för anspråket enligt 15 kap 3 §
rättegångsbalken.

94 Detta begränsas i 2 § FHL. Lagen gäller endast obehöriga angrepp på företagshemligheter. Att
anskaffa en företagshemlighet för att offentliggöra eller inför en myndighet eller liknande avslöja
något som skäligen kan misstänkas vara allvarligt brott som kan medföra fängelse anses inte
obehörigt. Inte heller om någon utnyttjar eller röjer en företagshemlighet som han eller någon före
honom fått del av i god tro anses angreppet obehörigt.

95 Fahlbeck, s 20. "Det uppställs inga krav på uppfinningshöjd, verkshöjd, originalitet eller liknande utan
även helt triviala uppgifter kan i och för sig omfattas", Fahlbeck, s 183. 
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behöver föranleda ett hemlighållande.96 Det ställs inga krav på att informationen skall

finnas tillgänglig i någon särskild form. Skyddet omfattar även "rena minneskunskaper

eller vetande hos en enskild person".97 

Det krävs dock att det rör sig om  information. I fallet Lynx Automation ./. Essenpe

Communications AB uppstod problem kring vad ett vitesförbud enligt FHL kunde avse.98

Käranden yrkade förbud för "svaranden att utnyttja kärandens företagshemligheter

avseende produkten Extraline". Hovrätten konstaterade att käranden i stämningsansökan

gjort gällande att svaranden bland annat med hjälp av kärandens företagshemligheter

tillverkat en kopia av produkten Extraline, vilken utvecklats av käranden. Som exempel på

företagshemligheter hade käranden angett tekniska specifikationer över produkten såsom

kretsdiagram, flödesschema, komponentlista, programvara och kretskortslayout.99 Detta

var enligt käranden företagshemligheter.

Vidare konstaterade hovrätten att tingsrätten meddelat förbud för Essenpe att utnyttja Lynx'

företagshemligheter avseende produkten Extraline.100 I sitt beslut preciserade emellertid

inte tingsrätten vilka företagshemligheter som omfattades av vitesförbudet. Hovrätten

menade att "eftersom det inte är produkten Extraline som skyddas som företagshemlighet

och ett [vites-]förbud inte kan riktas mot framställningen i sig av en liknande produkt, är en

sådan precisering nödvändig." I avsaknad av precisering framgick det enligt hovrätten inte

med tillräcklig tydlighet vad svaranden hade att rätta sig efter för att undgå utdömande av

vitet. Tingsrättens beslut undanröjdes och återförvisades till tingsrätten för förnyad

handläggning.101

                                                
96 All information är dock inte skyddad, vilket framgår av övriga kriterier, Fahlbeck, s 183.
97 Nils Rekke i Karnov, 1997/98, s 2426, p 1.
98 Hovrätten över Västra Sverige, Ö 1716/91, Ö 387/92, Göteborgs tingsrätt T 3029/91. Även NJA 1992

C 39.
99 Det rörde sig om en s k linjedelare, med vars hjälp flera applikationer kan dela på en telefonledning.
100 Göteborgs tingsrätt, T 3029/91. HovR:n upphävde beslutet eftersom säkerheten var för låg (Göta

hovrätt, Ö 1716/91). Lynx överklagade till HD och yrkade att HD skulle undanröja HovR:ns beslut
och återförvisa målet till HovR:n för fortsatt handledning. Lynx hade inte fått möjlighet att bemöta
svarandens påstående om vitesförbudets eventuella skadeverkningar. HD menade att HovR:n begått
grovt rättegångsfel eftersom det ålegat den att tillställa Lynx svarandens skrift. Käranden fick
således inte någon möjlighet att motbevisa svaranden avseende eventuella skadeverkningar. Enligt
HovR:ns dagboksblad skickades svarandeskriften till svarandens ombud istället för till käranden.
Felet kunde antas ha påverkat målets utgång. HD undanröjde beslutet och återvisade målet (NJA
1992 C 39).

101 Göta hovrätt, Ö 387/92, beslut 920923. Enligt HovR:n var TR:ns beslut "oklart och ofullständigt"
(RB 59:1 1 st 3 p). HovR:n hade att "undanröja beslut även utan parts yrkande" (RB 50:26 1 st). Jag
menar att TR:n hade underlag för att fatta ett mera detaljerat vitesförbud. Istället begärde tingsrätten
att käranden skulle specificera vilka företagshemligheter det rörde sig om. Detta hade käranden gjort
redan inför de första besluten i tingsrätten. Käranden inkom med de begärda uppgifterna men dessa
överensstämde i stort med de tidigare lämnade. Däremot påpekade käranden att det inte kunde vara
nödvändigt att inför domstolen i detalj redogöra för vad som utgjorde företagshemligheterna, då det
endast var frågan om en säkerhetsåtgärdsfråga. Tingsrätten fattade aldrig något nytt beslut om
vitesförbud, eftersom parterna begärde uppskov; förlikningsförhandlingar pågick nämligen. Parterna
förliktes kort därefter.
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Enligt resonemangen i hovrätten måste slutsatsen bli att FHL endast skyddar information.

En produkt är inte information. Det går därför inte att hindra någon med hjälp av FHL från

att enbart göra en kopia av en produkt. Däremot om någon utnyttjar annans

företagshemlighet vid framställning av en produkt är ett förbud enligt FHL möjligt. En

företagshemlighet skall hållas hemlig. En produkt skall vanligen säljas på marknaden och

hålls därför inte hemlig.

4.2.2 Drifts- eller affärsförhållanden i näringsidkarens rörelse

Informationen skall ingå i näringsidkarens affärs- eller driftsförhållanden. Då menas "inte

bara kommersiella uppgifter om enskilda affärshändelser utan också information om af-

färshändelser av mera allmänt slag, såsom marknadsundersökningar, marknadsplanering,

prissättningskalkyler och planer rörande reklamkampanjer".102 Dit hör även "information

som kan hänföras till den pågående driften eller produktionen samt information som rör

konstruktions- eller utvecklingsarbete, forskning, prov och liknande".103 Det är meningen

att anknytningen till näringsidkares rörelse skall ha en vidsträckt innebörd.104

Även om själva begreppet "företagshemlighet" är omfattande är det dock viktigt att

precisera yrkandet. Vilken företagshemlighet sökes skydd för? I fallet Gillette ./. PM-

Manico yrkade Gillette förbud för PM-Manico att "utnyttja eller röja Gillettes

företagshemligheter, främst distributionsförteckning, säljcykel / uppföljningsresultat." I

stämningsansökan nämndes begreppet företagshemligheter och annan information utan att

preciseras. Tingsrätten biföll yrkandet om säkerhetsåtgärd endast i den mån det preciserats,

nämligen distributionsförteckning och säljcykel / uppföljningsresultat. Ett vitesförbud

måste vara tydligt så att den förpliktade vet vad han har att följa.105

En del av den information som finns i en näringsverksamhet är inte inbegripen i begreppet

företagshemlighet, nämligen "sådan information om affärs- eller driftsförhållanden som

finns i näringsidkarens rörelse och som kan klassas som personlig skicklighet, erfarenhet

och kunskap hos någon som är anställd i näringsverksamheten".106 Principen skall vara att

"information som vem som helst med adekvat utbildning kan omsätta i praktiskt resultat

bör anses som information i näringsidkarens rörelse. Är emellertid informationen knuten

                                                
102 Lagrådets yttrande 1988 över regeringens förslag till lag om skydd för företagshemligheter, s 35,

Fahlbeck s 185.
103 Fahlbeck, s 185.
104 A a, s 185.
105 Södra Roslags tingsrätt 193/93. Jämför fallet Lynx Automation ./. Essenpe Communications AB

(4.2.1) Där hade käranden preciserat vad de önskade skydda enligt FHL. I TR:ns beslut framgick
emellertid inte vilken information vitesförbudet omfattade.

106 Lagrådets yttrande 1988 över regeringens förslag till lag om skydd för företagshemligheter, s 35,
Fahlbeck s 185. Detta ligger i linje med vad AD menar hamnar utanför vad som kan anses vara
skäligt i en konkurrensklausul enligt 1969 års överenskommelse. Se 3.2.2.
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till individen, så att den inte genom en instruktion eller anvisning kan överflyttas till någon

annan, bör den anses vara av personlig art och således inte ingå i näringsidkarens

rörelse".107

4.2.3 Information som hålls hemlig

Endast information som hålls hemlig kan utgöra en företagshemlighet i FHL:s bemärkelse.

Skyddet enligt FHL är inte tidsbegränsat, utan består så länge informationen är hemlig.108

Informationen skall då inte vara tillgänglig för alla som vill ta del av den. Den hemliga

informationen kan vara känd utanför företaget, vilket underlättar samarbete mellan

näringsidkare.109 Spridningen får emellertid inte vara "allmän och okontrollerad".110

Näringsidkaren skall ha en ambition att hålla kvar informationen inom en begränsad

krets.111 Även utan åtgärder kan det stå klart att näringsidkaren vill hålla informationen

hemlig, beroende på situationen. Det ligger emellertid i näringsidkarens intresse att vara

tydlig på denna punkten.112 

I avsnitt 4.2.2 konstaterades att en produkt på marknaden inte är en företagshemlighet.

Genom att studera produktens uppbyggnad kan det vara möjligt att göra en kopia. Detta

kan ej hindras med hjälp av FHL.113 Om däremot kopian framställs med hjälp av kärandens

företagshemlighet blir bedömningen en annan. Då har svaranden utnyttjat kärandens

företagshemlighet och inte själv utvecklat kunskapen.

Följden blir att information inte kan skyddas enbart för att den är en företagshemlighet hos

någon. Käranden måste göra sannolikt att den information som han vill skydda verkligen

har sitt ursprung hos honom. Om svaranden själv skapat informationen eller kommit över

den i god tro har inte kärandens företagshemlighet angripits. Den bedömningen ändras inte

även om produkten eller informationen i slutändan är identisk. Det måste vara sannolikt att

                                                
107 Prop. 1987/88:155 s 35. Fahlbeck, s 185.
108 Fahlbeck, s 186. Till skillnad från de immateriella ensamrätterna, till exempel patent. Se även 10 §

FHL om preskription. Skadestånd kan endast erhållas för skada under de senaste fem åren innan
talan väcktes. Ingen begränsning finns således för hur gammal informationen kan vara, så länge även
de övriga rekvisiten är uppfyllda. Information kan till exempel med tiden upphöra vara skadlig i
konkurrenshänseende.

109 Fahlbeck, s 186.
110 Lagrådets yttrande 1988 över regeringens förslag till lag om skydd för företagshemligheter, s 35,

Fahlbeck s 186.
111 Nils Rekke i Karnov, 1997/98, s 2427, p 4.
112 Fahlbeck, s 187.
113 Det är tänkbart att produkten är mönsterskyddad. Det går utanför denna framställning.
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just näringsidkarens information har utnyttjats för att ett yrkande om vitesförbud skall

kunna beviljas.

Ett problem är då huruvida uppgifter som i och för sig är tillgängliga för alla även går att

hålla hemliga. Om det är möjligt för andra att också sammanställa uppgifterna som närin-

gsidkarens har, kan dessa uppgifter ändå anses hemliga hos näringsidkaren? För ett tem-

porärt vitesförbud räcker att det görs sannolikt. I fallet Tjälldén-Gruppen ./. Villafamiljen

påstod käranden att svaranden utnyttjat kärandens kundregister.114 Käranden hävdade att

Kundregistret var deras kanske främsta tillgång och hade arbetats fram under 20 år.

Kundregistret utgjorde en företagshemlighet hos käranden. Käranden menade sig haft en

ambition att hålla informationen hemlig, vilket skulle vara fullt tillräckligt.

Svaranden bestred att dessa uppgifter utgjorde företagshemligheter. Uppgifterna i registret

var inte hemliga och hölls inte hemliga. Registret innehöll uppgifter om vem som an-

nonserat i tidningen. Genom att annonsören i registret annonserade blev uppgiften of-

fentlig. Uppgifterna kunde därför inte anses hemliga. Svaranden hänvisade till förarbetena:

"När spridningen går utanför företaget får den dock inte vara allmän och okontrollerad. För

att bibehålla sin status av hemlig får informationen således inte spridas utanför en viss krets

som åtminstone i princip är identifierbar och sluten" (prop. 1987/88:155).

Tingsrätten beslutade om vitesförbud eftersom sannolika skäl för angrepp på företags-

hemlighet var visat och redogjorde för huruvida uppgifterna var hemliga:115

"Det har inte framkommit någon omständighet som talar för att [käranden] inte hållit kundregistret som
sådant hemligt. Att de namn- och adressuppgifter och eventuellt andra uppgifter, som kundregistret är en
systematisk sammanställning av, är allmänt tillgängliga, t.ex. i telefonkatalogen eller hos
skattemyndigheten och hos Patent och Registreringsverket, innebär inte att själva kundregistret inte
omfattas av lagen om skydd för företagshemligheter.

Kundregistret förlorar inte heller sitt skydd av den anledningen att det i och för sig kan ha varit möjligt
för svarandena eller någon annan att genom att sammanställa uppgifter som är allmänt tillgängliga, t.ex.
annonser i [kärandens] tidskrift Vi i Villa, kartlägga [kärandens] kunder och på så sätt skapa sig ett eget
kundregister. Det har i och för sig varit tillåtet enligt lagen om skydd för företagshemligheter för
svaranden och andra att skapa sig ett kundregister genom att förfara på det sättet. Det har också varit
tillåtet för dem att ringa till alla abonnenter i telefonkatalogen och stryka dem som inte har varit
intresserade. Sådana tillvägagångssätt är troligtvis mer tidskrävande och mer kostsamma och därmed
mindre attraktiva än det är att direkt få tillgång till [kärandens] kundregister.

Information om att personen eller företaget ifråga är registrerad i kundregistret och därmed är kund eller i
vart fall en potentiell kund kan hållas hemlig. Det är sannolikt att [TG] har hållit hemligt att vissa
personer eller företag som finns i registret är kunder, men det är inte sannolikt att [käranden] beträffande
samtliga personer och företag har hållit den informationen hemlig. Det kan också finnas uppgifter i

                                                
114 Södra Roslags tingsrätt, T 3245-97, Svea hovrätt Ö 4426/97. Svarandena i målet var formellt

Villafamiljen, Fällbro och Ericsson. Villafamiljen var bolaget som gav ut den med TG
konkurrerande tidningen. Fällbro var Ericssons bolag, genom vilket han varit anlitad hos TG som
konsult.

115 Södra Roslags tingsrätt, T 3245-97. Tingsrätten hade tidigare fattat ett ex parte-beslut i ärendet
innebärande vitesförbud. Detta fastställdes av hovrätten, Ö 4426/97.
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kundregistret om kontakpersoner på företag som hålls hemliga även om det inte är hemligt att företaget är
en kund."

Varje individuell uppgift måste således inte vara hemlig för att kunna göra sannolikt att

information liknande ett kundregister är hemlig. I det här fallet var det sammanställningen

av uppgifterna som gjorde dem intressanta . Därför kunde en sammanställning av i sig

allmänt tillgängliga uppgifter hållas hemliga.

Tingsrättens vitesförbud i Tjälldén-Gruppen ./. Villafamiljen-fallet innebar, i likhet med

hovrättens resonemang i Lynx-fallet ovan (4.2.2) inte att svaranden förbjöds att göra en i

sig liknande produkt; i detta fall en annonsfinansierad tidskrift till villaägare. Vitesförbudet

innebar istället att svaranden förbjöds att utnyttja eller röja hemliga uppgifter i kärandens

kundregister vid framställande av sin tidskrift. Tingsrätten avsåg inte med vitesförbudet att

hindra svaranden från att konkurrera om annonskunderna. Avsikten var att denna

konkurrens skulle gå rätt till. Käranden gavs därigenom en möjlighet att skydda sin

kunskap om det för dem framgångsrika tillvägagångssättet att bearbeta annonsörer.

4.2.4 Skada i konkurrenshänseende

Begreppet skada i konkurrenshänseende innebär att "endast relevanta företagshemligheter

skyddas". Det skall vara information som är så pass viktig för verksamheten "att ett röjande

skulle förändra konkurrensförmågan i negativ riktning".116 Det krävs inte att "att skada

verkligen uppkommit i det enskilda fallet" utan det är tillräckligt att röjandet "typiskt sett är

av sådan beskaffenhet att det medför skada".117 Det bör inte vara svårt att visa att ett

röjande typiskt sett skulle kunna orsaka skada i konkurrenshänseende, om det redan gjorts

sannolikt att det rör sig om information i näringsidkarens drifts- eller näringsverksamhet.

All sådan information som en konkurrent får kännedom torde potentiellt kunna vara till

nytta för denne.

I fallet Tjälldén-Gruppen ./. Villafamiljen förde tingsrätten ett resonemang om begreppet

skada i konkurrenshänseende.118 Käranden gjorde gällande att svaranden utnyttjade

kärandens kundregister för att nå annonsörer till en annonsfinansierad tidskrift. 

                                                
116 Lagrådets yttrande 1988 över regeringens förslag till lag om skydd för företagshemligheter, s 13,

Fahlbeck s 190.
117 Detta gäller inte enbart ekonomisk skada utan även om näringsidkaren har något annat intresse av att

hemligheten inte röjs, lagrådets yttrande 1988 över regeringens förslag till lag om skydd för
företagshemligheter, s 36-37, Fahlbeck s 188. Det är utan betydelse om röjandet får några
ekonomiska konsekvenser, vilket innebär att informationen inte behöver ha varit kostsam att
utveckla. Det måste emellertid vara fråga om en skada som kan föranleda skadeståndsskyldighet.
Skada som orsakats exempelvis på grund av avslöjanden av brottsliga förhållanden inom ett företag
undantas, se vidare 2 § FHL, Nils Rekke i Karnov, 1997/98, s 2427, p 5.

118 Södra Roslags tingsrätt, T 3245-97, Svea hovrätt, Ö 4426/97.
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"Vad lagen om skydd för företagshemligheter avser att förhindra är just att ett företag tillskansar sig en
konkurrensfördel genom att det, utan att det självt behöver lägga ned någon tid eller några kostnader,
bereder sig tillgång till information som ett konkurrerande företag haft kostnader för att anskaffa och som
det konkurrerande företaget därför inte, åtminstone inte utan att få ersättning, delar med sig av. Om
företaget, utan att avtal om ersättning hade träffats, fritt fick ta del av sådan information skulle det
konkurrerande företaget kunna komma att av konkurrensskäl tvingas avstå från att anskaffa informa-
tionen. En alltigenom fri konkurrens i detta avseende skulle på så sätt riskera att motverka, i stället för att
bidra till, ett effektivt utnyttjande av resurser i företagen.
Tingsrätten anser att det, även om [svarandens] företrädare och anställda har haft god kännedom om den
marknad som både [svaranden] och [käranden] konkurrerar på, sannolikt har inneburit lägre kostnader för
[svaranden] att direkt få tillgång till [kärandens] kundregister än det hade inneburit att på annat sätt skapa
sig motsvarande kundregister. Röjande av informationen i kundregistret är då ägnat att medföra skada i
konkurrenshänseende för [käranden]."

Enligt käranden hade utvecklingen av registret pågått under 20 år. Svaranden och några av

de anställda på svarandebolaget hade tidigare arbetat hos käranden. Tingsrätten medgav att

det kunde röra sig om anställdas kännedom om marknaden (personlig erfarenhet, se 4.2.2).

Just själva sammanställningen av informationen i registret var emellertid lockande för

svaranden. Det innebar nämligen en lägre kostnad för svaranden att bereda sig tillgång till

registret i sin helhet. Därigenom var det sannolikt att det rörde sig om information vars

röjande var ägnat att medföra skada i konkurrenshänseende.

Det kan även gälla information om bevekelsegrunderna för kärandens agerande på

marknaden. Genom att känna till hur försäljningskampanjer läggs upp kan svaranden

utnyttja detta för att själv planera in sina kampanjer så att kärandens insatser blir mindre

effektiva. I Gillette-fallet gjorde käranden gällande att information om försäljningsstatistik

från 1992 fortfarande utgjorde företagshemlighet 1993.119 Gillette pekade på att inga nya

produkter kommit ut på marknaden och att den relevanta marknaden inte expanderat.

Hovrätten menade att vad som avgjorde uppgiftens karaktär var om uppgiften hölls hemlig

och om ett avslöjande kunde medföra skada. Uppgiften skulle ha ett värde för

näringsidkaren. Hovrätten fann att informationen fortfarande var företagshemlighet.

4.3 Sannolika skäl för förangrepp på företagshemlighet 

4.3.1 Inledning

Förutom att visa sannolikt att den kunskap åtgärdssökanden vill skydda är en företags-

hemlighet, krävs att han visar sannolikt att företagshemligheten har angripits enligt FHL.

Företagshemligheten skall ha utsatts för ett så kallat förangrepp. Annars är det inte möjligt

för domstolen att med stöd av FHL förbjuda svaranden fortsatt verksamhet.120 Det finns i

                                                
119 Svea hovrätt, Ö 1074/93.
120 13 § FHL: "Om den som har ansökt om vitesförbud enligt 11 § [FHL] visar sannolika skäl för att en

företagshemlighet har angripits enligt denna lag, ...får domstolen meddela vitesförbud...".



47

och för sig en möjlighet att söka vitesförbud för skydd av en företagshemlighet även enligt

RB 15:3. Där finns inget krav på förangrepp.121 Min uppfattning är emellertid att det krävs

att ett avtal om hemlighållande görs sannolikt för att visa sannolika skäl för anspråket (se

4.1 och 4.3.2).

Angreppet på företagshemligheten skall strida mot FHL genom att vara hänförligt till något

av ansvarsstadgandena i FHL.Angrepp enligt 3 och 4 § är straffsanktionerade och angrepp

enligt 6, 7 eller 8 § är skadeståndsgrundande.122 De straffsanktionerade angreppen är

företagsspioneri och olovlig befattning med företagshemlighet. Även om dessa kan utgöra

grund för vitesförbud, ligger de utanför denna framställning.

Skadeståndsgrundande angrepp är enligt 6 § när någon fått del av en företagshemlighet i

samband med en affärsförbindelse och sedan utnyttjar eller röjer denna. 7 § rör arbetstagare

som i anställningen fått del av företagshemlighet hos arbetsgivaren under sådana

omständigheter att han åtminstone borde ha insett att han inte fick avslöja denna och sedan

uppsåtligen eller av oaktsamhet utnyttjar eller röjer denna. Slutligen kan skadeståndsansvar

uppstå enligt 8 §, för den som utnyttjar eller röjer en företagshemlighet, som han

åtminstone borde insett har angripits enligt FHL.

För att ett vitesförbud skall kunna meddelas krävs dessutom att angreppet var obehörigt

enligt 2 §. Ett samhällsintresse av offentlighet och insyn gör sig här gällande. Om någon

anskaffar, utnyttjar eller röjer en företagshemlighet för att offentliggöra eller inför en

myndighet avslöja något som skäligen kan misstänkas utgöra brott, på vilket fängelse kan

följa, eller som kan vara ett annat allvarligt missförhållande i näringsidkarens rörelse

betraktas detta inte som ett obehörigt angrepp enligt FHL.123 Att någon utnyttjar eller röjer

en företagshemlighet som han eller någon före honom fått del av i god tro utgör enligt 2 §

FHL inte heller ett obehörigt angrepp.124

4.3.2 Varför kravet på förangrepp?

                                                
121 Fahlbeck, s 114.
122 Enligt 5 § är även de straffsanktionerade ansvarsgrunderna skadeståndsgrundande.
123 Kravet på obehörighet utgör enligt lagrådet en garanti "för att skyddet för företagshemligheter inte

blir för långtgående", lagrådets yttrande 1988 till lagutskottet 1988/1989:LU30, Fahlbeck, s 195.
Detta gör det möjligt för domstolarna att väga skyddet för företagshemligheter mot andra intressen,
Fahlbeck, s 195. Ett avtal om tystnadsplikt beträffande information som faller utanför 1-2 §§ är utan
betydelse, Fahlbeck, s 229. Enligt lagrådet föreligger allmänt taget obehörighet när hemligheten
"används på ett sätt som inte var avsett i affärsrelationen", Lagrådets yttrande 1988 över regeringens
förslag till lag om skydd för företagshemligheter, s 43 Fahlbeck s 229.

124 Fahlbeck, s 222. "Med utnyttjande avses att någon i egen verksamhet praktiskt tillämpar den
information som företagshemligheten innebär. Det skall vara fråga om ett kommersiellt utnyttjande,
men det krävs inte att verksamheten går med vinst. Med röjande avses att gärningsmannen avslöjar
hemligheten för någon annan. Det saknar i princip betydelse huruvida detta avslöjande sker mot
ersättning eller ej.", prop. 1987/88:188 s 41.
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I ett tidigare avsnitt (4.2.3) konstaterades att information kan betraktas som

företagshemlighet även om uppgifterna i och för sig finns allmänt tillgängliga. Svaranden

kan emellertid själv ha skapat den eller kommit över den i god tro. Att använda information

som även finns som företagshemlighet hos en näringsidkare kan endast  förbjudas om

svaranden har angripit just kärandens företagshemligheter. Käranden måste därför göra

sannolikt att informationen som svaranden utnyttjar är just kärandens företagshemlighet.

Det måste visas sannolikt att svaranden genom ett obehörigt angrepp fått del av kärandens

företagshemlighet, alternativt att svaranden borde insett att den utgjorde företagshemlighet

hos annan när han fick del av den.125

I fallet Schibsted ./. Larsson använde käranden termer som företagsspecifikt kunnande,

metod- och produktutveckling och strategisk information som betraktas som företags-

hemligheter.126 Detta var naturligtvis nödvändigt även för att konkurrensklausulen i målet

skulle framstå som skälig. Käranden hävdade att svaranden i strid med en konkurrens-

klausul tagit anställning hos någon som käranden påstod vara en konkurrent. Varför yrkade

inte käranden även vitesförbud enligt FHL för att skydda sin kunskap? Så länge inte

Schibsted kunde visa att Larsson redan obehörigen angripit någon deras företagshemlighet

kunde de inte åstadkomma något med FHL. En fara för att svaranden skulle kunna röja en

hemlighet är inte tillräckligt för att ett vitesförbud enligt FHL skall kunna beviljas.127

Kravet på förangrepp enligt FHL kan ses som en parallell till kravet enligt RB 15:3 att visa

sannolika skäl att konkurrerande verksamhet sker i strid med avtal om

konkurrensbegränsning. Den konkurrerande verksamheten skulle kunna ses som ett slags

förangrepp på kärandens rätt att inte utsättas för konkurrerande verksamhet. Utan att en

konkurrande verksamhet görs sannolik kan sannolika skäl för anspråket ej visas.

4.3.3 Visa sannolika skäl för förangrepp

Åtgärdssökanden har gjort sannolikt att informationen han vill skydda är en

företagshemlighet. För ett temporärt vitesförbud måste han även visa sannolika skäl för att

svaranden har angripit företagshemligheten enligt FHL.

I Gillette-fallet försökte Gillettes tidigare samarbetspartner kringgå ett vitesförbud medde-

lat med stöd av en konkurrensklausul.128 PM flyttade över personal till Manico (ett när-

stående bolag). Detta bolag fortsatte PM:s verksamhet för Gillettes konkurrent. Gillette

                                                
125 Även om näringsidkaren senare inser att han fått del av hemlig information föreligger inte skade-

ståndsansvar om han tagit emot den i god tro och sedan sprider den vidare, Fahlbeck, s 224 ff.
126 Stockholms tingsrätt, T3-14924-98. Se 3.3.
127 Det kan vara möjligt enligt RB 15:3, se Fahlbeck, s 168.
128 Södra Roslags tingsrätt, T 193/93. Se 3.1.2.
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hade under samarbetet med PM delat med sig av sina företagshemligheter, avseende bland

annat marknadsföringsplaner och säljcykler. Gillette gjorde gällande att ett förangrepp på

deras företagshemlighet skett, dels enligt 6 § genom att PM röjde en företagshemlighet som

bolaget fått del av genom samarbetsavtalet med Gillette, dels enligt 8 § genom att Manico

emottog informationen från PM i ond tro. Manico fortsatte, enligt Gillette, samma

verksamhet som PM tidigare bedrivit, med hjälp av information som bolaget bort inse var

företagshemligheter hos Gillette. Tingsrätten fann att Gillette visat sannolika skäl för att

Manico angripit deras företagshemligheter enligt FHL genom att utnyttja dem.129

Gillette kunde göra sannolikt dels att PM och Manico var närstående, dels att Manico

fortsatte PM:s verksamhet. Enligt Gillette hade PM för sin nya uppdragsgivare planerat

säljaktiviteter med udden riktad mot Gillette. Dessa aktiviteter fullföljdes enligt Gillette av

Manico med utnyttjande av Gillettes företagshemligheter.

4.3.3.1 Är det sannolikt att det är kärandens hemlighet?

Det är inte tillräckligt att käranden visar att den information han vill skydda i och för sig är

en företagshemlighet. Han måste även göra sannolikt att det är just hans information som

används. Det finns en bra metod för att visa sannolika skäl för att angrepp på en

företagshemlighet skett, åtminstone vad avser kundregister. Metoden borde gå att tillämpa

även för annan typ av information. Det förefaller vara vanligt att näringsidkare i sina

kundregister lägger in så kallade säkerhetsspärrar. Genom att i sin information lägga in

speciella uppgifter är det lättare att visa sannolika skäl för ett angrepp på

företagshemligheter. Om dessa uppgifter dyker upp någon annanstans ifrån kommer då

mycket att tyda på att de har sitt ursprung i kärandens företagshemlighet.

När samarbetet mellan Fakta Informationsbyrå ./. Skattetekniska Byrån (SB) avvecklats

påstod Fakta att SB kontaktade Faktas kunder för att själv sälja sin produkt direkt till

dem.130 Fakta hävdade att SB för detta ändamål utnyttjade Faktas kundregister. I registret

fanns inlagt ett flertal så kallade säkerhetsspärrar. Bland annat hade Fakta medvetet stavat

ett antal av kundnamnen i registret på ett felaktigt sätt. Dessutom hade Fakta lagt till

kunder som inte var abonnenter. De kunder som på så sätt utgjort ”säkerhetsspärrar” var

medvetna om denna roll. När de fick brev från SB tog de kontakt med Fakta. Adresslappen

på SB:s brev till de i Faktas kundregister felstavade abonnenterna innehöll en exakt likadan

                                                
129 När Manico överlät verksamheten till ett annat bolag, Startskottet, drogs i stort sett samma argument

igen och då fastställde Svea hovrätt (Ö 1074/93) tingsrättens beslut om vitesförbud enligt 13 § FHL.
130 Stockholms tingsrätt, T 2-529-93, Svea hovrätt, Ö 1590/93. I målet var även fråga om vitesförbud

enligt konkurrensbegränsande avtal, se 3.1.2.
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felstavning som i Faktas kundregister. Tingsrätten fann att Fakta visat sannolika skäl för att

SB angripit deras företagshemligheter.131

Även i fallet Tjälldén-Gruppen./. Villafamiljen gjordes sådana "säkerhetsspärrar" gäl-

lande.132 I registret fanns adresser till annonsörer, men även uppgifter om företag som

egentligen inte var kunder, samt personer med medvetet felstavade namn. Svaranden

gjorde utskick till dessa varför käranden kunde göra sannolikt att svaranden utnyttjat kä-

randens kundregister. Svaranden medgav att vissa av kärandens uppgifter i och för sig

fanns i deras eget register, men menade att kärandens register inte utgjorde en företags-

hemlighet. Tack vare personalens branschkännedom hade Villafamiljen möjlighet att själv

skapa ett register med motsvarande uppgifter. Svaranden kunde dock inte säga hur de en-

skilda uppgifterna från kärandens register hamnat i deras kundregister. Tingsrätten gjorde

bedömningen att käranden, "i brist på närmare precisering från svarandena om hur

Villafamiljen i registret i sin dator lagt in enskilda uppgifter om [kärandens] kunder, har

gjort sannolikt att uppgifterna härrör direkt från [kärandens] kundregister."

På grund av samstämmigheten mellan några kontrolluppgifter menade tingsrätten således

att det även med beaktande av svarandens påstående visats sannolikt att svaranden angripit

och utnyttjat kärandens företagshemlighet.133 Vad rätten gjorde var att väga sannolikheten

för kärandens påstående mot vad svaranden anfört. Svaranden hade inte någon godtagbar

förklaring. Därför vägde sannolikheten över till kärandens förmån.

Käranden, Tjälldén-Gruppen, gav ut tidningen Vi i Villa. Ericsson, en av svarandena, var

genom sitt bolag Fällbro anlitad som konsult hos käranden fram till tvisten. Ericsson star-

tade i slutskedet av denna konsultverksamhet upp en ny i det närmaste identisk verksamhet,

tidningen Villafamiljen. Båda tidningarna finansierades helt av annonsintäkter. Käranden

hävdade att Ericsson under uppdragstiden kopierat kundregistret och utnyttjat detta vid

bearbetning av annonsörer. Verksamma för Villafamiljen var även två annonssäljare som

tidigare arbetat för käranden.

Tingsrätten konstaterade att Ericsson och de avhoppade säljarna, vilka stod bakom

Villafamiljen eller var anställda av bolaget, tills nyligen arbetat för TG och dess tidskrift Vi

i Villa. Av reklamfoldrar och provexemplar av Villafamiljens nya tidskrift drog tingsrätten

slutsatsen "att planeringen av tidskriften, vilken direkt kommer att konkurrera med Vi i

Villa, sannolikt pågått under betydande tid. [Käranden] har därigenom och genom övriga

                                                
131 Vitesförbud meddelades av Stockholms tingsrätt, T 2-529-93, beslut 93-03-30, fastställt av Svea

hovrätt, Ö 1590/93. Även vitesförbud enligt konkurrensbegränsningsyrkandet beviljades.
132 Södra Roslags tingsrätt, T 3245/97, Svea hovrätt, Ö 4426/97. Se 4.2.3 och 4.2.4.
133 Käranden yrkade även beslag av svarandens datorer. Vid kronofogdemyndighetens förrättning

kontrollerades huruvida de av käranden uppgivna kontrolluppgifterna återfanns i svarandens
register. På ett tiotal kontrollpunkter överensstämde dessa helt med kärandens register.
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uppgifter i stämningsansökan gjort sannolikt att Villafamiljen har fått tillgång till kundre-

gistret genom ett sådant obehörigt angrepp som kan grunda i vart fall skadeståndsansvar för

en eller flera personer enligt 6 eller 7 §§ [FHL]."134

Tingsrätten menade även att käranden gjort sannolikt att Villafamiljen, genom kopplingen

till Ericsson och de båda säljarna, uppsåtligen eller genom oaktsamhet befattade sig med

kundregistret under sådana förhållanden att bolaget insåg eller borde ha insett att en

företagshemlighet hade angripits. Deras befattning med registret innebar därför att

skadeståndsansvar uppkom enligt 8 § FHL. 

4.3.3.2 Ett avtal som reglerar vad som är hemligt

I Tjälldén-Gruppen ./. Villafamiljen-fallet kunde svaranden inte precisera hur några av

kärandens uppgifter hamnat i deras kundregister. Rätten fann då att kärandens påståenden

var mera sannolika och fann att käranden visat sannolika skäl. Det är emellertid inte alltid

möjligt för käranden att till exempel genom säkerhetsspärrar i ett kundregister visa att just

hans företagshemlighet angripits. 

Den som lämnat en uppgift har också bevisbördan för påståendet om att den lämnats under

tystnadsplikt.135 Det kan vara så att den avtalade tystnadsplikten är underförstådd. Avtal

om sekretess kan ingås uttryckligen eller vara underförstått. Det kan enligt lagrådet

uttryckas så att uppgifterna skall ha "delgivits under sådana former att mottagaren insåg

eller borde ha insett att han inte fick avslöja dem eller...fått del av dem i förtroende".136

Därför bör man använda sig av ett avtal som reglerar vilken information parterna utbytt och

vilken information som skall hållas hemlig. Det blir då enklare för käranden att göra

sannolikt att just hans företagshemlighet angripits. Svaranden måste förklara var han

annars har fått informationen ifrån. Kan han inte ge någon trovärdig förklaring lär det vid

en avvägning framstå som mera sannolikt att det rör sig om kärandens företagshemlighet.

Utan ett sådant avtal uppkommer gärna en diskussion om vad som skulle hållas hemligt

och vilken information svaranden överhuvudtaget fått ta del av. Om inte käranden kan göra

sannolikt att svarande åtminstone borde ha insett att informationen skulle hållas hemlig

finns inga förutsättningar för ett temporärt vitesförbud.

                                                
134 Södra Roslags tingsrätt, T 3245/97, beslut 971009, s 3.
135 Lagrådets yttrande 1988 över regeringens förslag till lag om skydd för företagshemligheter, s 43,

Fahlbeck s 226.
136 Lagrådets yttrande 1988 över regeringens förslag till lag om skydd för företagshemligheter, s 22,

Fahlbeck s 226.
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I fallet Uno Liner ./. LTI Trailer yrkade Uno Liner temporärt vitesförbud med stöd av 6 och

8 §§ FHL.137 Svaranden påstods ha angripit och utnyttjat kärandens företagshemlighet för

att tillverka och sälja så kallade dragriktare till annan än käranden. Tidigare hade parterna

samarbetat, varvid svaranden legotillverkat en ny modell av dragriktare åt käranden.

Käranden hävdade att svaranden även fått ta del av företagshemligheter. Vid ett besök hos

svaranden upptäcktes av en slump några lådor som innehöll dragriktare, i princip identiska

med de svaranden tillverkat åt käranden. En likhet fanns även med kärandens äldre

dragriktarmodell. Lådorna var adresserade till Power Liner. Käranden påstod att en tidigare

anställd hos käranden låtit kopiera ritningarna till den äldre modellen och lämnat över

dessa till svaranden, alternativt att svaranden kunde ha fått del av dessa ritningar från

Power Liner. Käranden hade tidigare samarbetat med Power Liner.

Käranden påstod att han i förtroende lämnat över ritningar på den nya modellen till sva-

randen och påpekat att de var hemliga. Svaranden invände att de inte känt till att det var

fråga om hemliga ritningar. Svaranden medgav att de tagit emot ritningar till den nya mo-

dellen från Uno Liner. De ansåg att dragriktaren inte hade någon verkshöjd. Någon in-

formation hade inte lämnats om att ritningarna utgjorde företagshemligheter. Därför ansåg

svaranden inte att de borde ha insett att de fick del av ritningarna till den nya modellen i

förtroende. Ritningarna till, som det visade sig, Uno Liners gamla modell hade de mycket

riktigt fått av Power Liner. De kände emellertid då inte till att Uno Liner och Power Liner

hade samarbetet tidigare och menade sig därför vara i god tro även om dessa ritningar. En

patentbyrå intygade att ritningar funna hos svaranden var identiska med kärandens

ritningar. Hovrätten fann, till skillnad från tingsrätten, att käranden visat sannolika skäl för

att en företagshemlighet angripits enligt FHL och förbjöd svaranden att tillverka och sälja

dragriktare till annan än käranden.138

Troligtvis ansåg hovrätten att angreppet bestått i att svaranden utnyttjat kärandens ritningar

till den nya modellen. Käranden gjorde sannolikt att svaranden borde ha insett att

ritningarna var hemliga. Det framgår inte vilken bedömning hovrätten gjorde avseende

ritningarna till den äldre modellen. Käranden menade att angreppet bestått i utnyttjande av

deras företagshemligheter för att tillverka och sälja så kallade dragriktare till någon annan.

För att fatta beslut om vitesförbud för svaranden att sälja och tillverka de aktuella

dragriktarna var det i och för sig tillräckligt att ritningarna till den första modellen

sannolikt utnyttjats. För att visa sannolikt att ritningarna till den gamla modellen angripits

skulle det vara sannolikt att svaranden antingen borde ha insett att ritningarna de fick av
                                                
137 Linköpings tingsrätt, T 1540/95, Göta hovrätt, Ö 1030/95, Ö 1126/95, Ö 1408/95. Uno Liner

konstruerade riktbänkar. Om en bil krockat kan den riktas rätt i en riktbänk. För att rätt anpassa
kraften krävs en dragriktare som fästs vid riktbänken.

138 Göta hovrätt, Ö 1030/95, Ö 1126/95, Ö 1408/95, även Linköpings tingsrätt, T 1540/95. Inledningsvis
ansåg även tingsrätten att kärandens företagshemlighet angripits. I beslut 950828 ansåg tingsätten
emellertid att sannolika skäl för att en företagshemlighet existerade inte förelåg längre.
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Power Liner var Uno Liners företagshemlighet eller att en tidigare anställd hos Uno Liner

sannolikt röjt kärandens företagshemlighet och det borde svaranden förstått.

Det senaste alternativet är det troligaste. Det fanns uppgifter om att käranden sett den tidi-

gare anställde tillsammans med representanter för svaranden. Att visa sannolikt att sva-

randen borde känt till att ritningarna Power Liner gav svaranden var kärandens företags-

hemlighet torde ha varit svårare. Då skulle käranden ha visat sannolikt att svaranden kände

till att Power Liner och Uno Liner samarbetat och det påstods aldrig. Nu kunde förvisso

käranden göra det sannolikt att deras företagshemlighet angripits. Om det funnits ett

samarbetsavtal mellan Uno Liner och LTI innefattande en sekretessklausul skulle

svarandens resonemang om godtrosförvärv av ritningarna varit meningslöst.

I UNO Liner ./. LTI Trailer-fallet fanns även en annan aspekt av frågan om en företags-

hemlighet angripits. Käranden uppgav vid ett tillfälle inför tingsrätten att delar av käran-

dens produkt var skyddad av patent. Någon närmare beskrivning av patentets omfattning

lämnades inte. Tingsrätten förklarade att "genom patentering blir en konstruktion allmänt

tillgänglig genom ett offentligt register och skyddet för konstruktionen följer därefter de

patenträttsliga reglerna". Tingsrätten menade att "sedan en produkt patenterats måste det i

vart fall föreligga en presumtion mot att någon del i dess konstruktion fortfarande kan ut-

göra en företagshemlighet." Käranden ansågs därför inte ha gjort sannolikt att motparten

utnyttjat någon av dess företagshemligheter.139 Ett tidigare meddelat vitesförbud hävdes i

och med detta. Käranden hade hävdat att ritningarna omfattades av patent. Svaranden ansåg

att de inte borde insett att det rörde sig om en företagshemlighet. Informationen hade inte

någon verkshöjd och svaranden hade inte vid överlämnandet gjort gällande att det rörde sig

om hemlig information. Då menade tingsrätten att informationen inte kunde presumeras

vara hemlig. Inför hovrätten förtydligade sig käranden. Något patent hade aldrig meddelats.

Vitesförbud förelades åter svaranden.140  

För att undvika att hamna i en liknande situation är det lämpligt att tydligt deklarera för

inblandade, såväl anställda som affärsbekanta, att informationen i fråga utgör en

företagshemlighet. Detta för att bryta eventuella presumtioner och inte göra det möjligt för

inblandade att hävda att de var i god tro om att det inte rörde sig om en företagshemlighet.

Mellan parterna i fallet Lynx Automation ./. Essenpe Communications AB fanns ett sådant

avtal.141 Svaranden åtog sig att hemlighålla information de fick del av under samarbetet.

När samarbetet upphörde skulle de lämna tillbaka all material till käranden. Dessutom åtog

                                                
139 Linköpings tingsrätt, T 1540/95.
140 Göta hovrätt, Ö 1126/95.
141 Hovrätten över Västra Sverige, Ö 1716/91. Se 4.2.1.
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sig svaranden att inte tillverka eller marknadsföra identiska eller liknande produkter.142

Något material lämnades aldrig tillbaka när samarbetet upphörde. 

Käranden menade att svaranden angripit företagshemligheten genom att utnyttja den för att

modifiera och tillverka en produkt uppfunnen av käranden. Därefter sålde de exemplar av

produkten till Televerket och marknadsförde kopian till samma kundkrets som

originalprodukten riktade sig mot. Käranden hävdade att programvaran i svarandens

linjeväljare var nästintill identisk med deras programvara.143 Båda använde beteckningen

"9100" på programvaran. Dessutom fanns alla komponenter på kärandens komponentlista

även på svarandens komponentlista. För typgodkännande hos telemyndighet använde

svaranden samma flödesschema och kretsdiagram som käranden använt. Svaranden

menade att det måste bero på en slump.

Det torde snarare varit en indikation på att en företagshemlighet utnyttjats, liknande de

"säkerhetsspärrar" som verkar vara vanliga i kundregister (se 4.3.3.1). Tingsrätten fann att

sannolika skäl förelåg för att svaranden angripit och utnyttjat kärandens företagshemlighet

och biföll yrkandet om temporärt vitesförbud.144 Svaranden invände att informationen inte

var någon företagshemlighet. De påstod sig ha använt känd teknik, men på grund av avtalet

med käranden kunde de inte vara i god tro när de utnyttjade kärandens programvara och

dokumentation. Denna bedömning var oberoende av huruvida information var spridd och

känd över hela världen, något svaranden påstått. Genom att låta motparten teckna ett avtal

som listade vad de önskade hålla hemligt kunde Lynx i det här fallet visa sannolika skäl att

de hade en företagshemlighet och att denna angripits genom svarandens agerande.

Lynx kunde inte med hjälp av FHL hindra svaranden att tillverka en liknande produkt.

Däremot kunde de hindra svaranden att utnyttja deras företagshemligheter vid framställ-

ning av kopian. I samarbetsavtalet fanns emellertid även ett konkurrensförbud. Svaranden

hade åtagit sig att inte konkurrera genom att låta tillverka och/eller marknadsföra produkter

som var identiska med eller liknade de produkter som omfattades av avtalet. Det skulle ha

varit fullt möjligt för käranden att yrka vitesförbud mot konkurrerande verksamhet enligt

RB 15:3. Då skulle käranden även kunnat hindra framställandet av en liknande produkt.

Sannolika skäl för anspråket torde vara visat. I och med att det var ett avtal mellan

näringsidkare skulle skälighetsprövningen skett enligt 36 § och 38 § avtalslagen, utan att

1969 års överenskommelse beaktades. Någon tidsbegränsning för konkurrensförbudet

                                                
142 Avtalet hade ett inslag av konkurrensbegränsning men denna behandlades inte i målet. I sina grunder

för stämningsansökan anförde käranden endast FHL. Det torde ha varit möjligt att hävda
samarbetsavtalets konkurrensbegränsande karaktär för att yrka vitesförbud, då enligt RB 15:3.

143 Programmet bestod av 4000 tecken och av dessa skiljde sig 4 från kärandens program.
144 Göteborgs tingsrätt, T 3029/91. I beslut Ö 1716/91 fann även Hovrätten över Västra Sverige att

sannolika skäl för företagshemlighet och att denna angripits. Dock menade hovrätten att säkerheten
var för låg. Se not 88.
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framgår inte ur stämningsansökan. Det är troligt att något års begränsning kunnat anses

skälig. Det är än troligare om några av kärandens företagshemligheter riskerade att

utnyttjas. Att konkurrerande verksamhet bedrevs torde anses sannolikt. Någon sådan talan

fördes emellertid aldrig. 

4.3.4 Angrepp efter anställningen / samarbetet upphört

I avsaknad av avtalsbegränsning kan arbetstagaren efter anställningen fritt utnyttja hela sitt

vetande, i princip även företagshemligheter.145 En näringsidkare som tar del av en

företagshemlighet från denne tidigare anställde kan då inte göras ansvarig för utnyttjande

av företagshemligheten. Om inte synnerliga skäl föreligger har nämligen inte något

angrepp på företagshemligheten skett enligt FHL. Någon motsvarande begränsning finns

inte för näringsidkare. Skyddet enligt FHL gentemot näringsidkare är inte begränsat i tiden.

Tystnadsplikten påverkas inte av om affärsrelationen består eller ej, utan den kan kvarstå

under en längre period.146 

Bedömningen huruvida informationen är en företagshemlighet eller ej är oberoende av när

angreppet sker. Ansvaret kvarstår så länge informationen är företagshemlighet. Det gäller

även för arbetstagare under anställningen. Det är först om anställningen upphört som fullt

ansvar för ett angrepp inte längre föreligger för den som angripit en företagshemlighet.

Efter anställningen upphört krävs enligt 7 § 2 st FHL synnerliga skäl för att arbetstagaren

skall bli ansvarig för angrepp på en företagshemlighet. Avgöranden för gränsdragningen är

dagen för anställningens upphörande, normalt då uppsägningstiden gått till ända.147 Önskar

arbetsgivaren skydd efter anställningen upphört krävs ett avtal. 

Om käranden i Tjälldén-Gruppen-fallet (se 4.3.3.1) yrkat vitesförbud även för de tidigare

säljarna torde det ha varit möjligt för tingsrätten att bevilja ett sådant.148 Röjandet av

uppgifterna i kundregistret kunde nämligen anses ha skett redan under anställningen. Även

om angreppet på företagshemligheten hade skett före anställningens upphörande var

angreppet troligen av den art att kravet på särskilda skäl i 7 § 2 st FHL var uppfyllt.  

I motiven anges att det skulle kunna framstå som stötande eller utmanande "om allvarliga

angrepp på företagshemligheter skulle bli fria från sanktioner därför att angriparen inte

längre är anställd hos näringsidkaren när angreppet fullbordas."149 Huvudregeln är dock att

                                                
145 Fahlbeck, s 239.
146 Fahlbeck, s 228.
147 Fahlbeck, s 239.
148 Södra Roslags tingsrätt, T 3245/97. Tjälldén-Gruppen yrkade endast vitesförbud för Villafamiljen,

som gav ut den konkurrerande tidningen, Ericsson, den tidigare konsulten, samt Ericssons
konsultbolag Fällbro. Se 4.3.3.1.

149 Prop. 1987/88:155, s 46.
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arbetstagare "har rätt att efter anställningens upphörande utnyttja vad han i tidigare

anställning inhämtat".150 I förarbetena ges en del förtydligande exempel:151

Synnerliga skäl föreligger i allmänhet då:
• Arbetstagaren tagit anställning i syfte att komma över hemlig information, 
• Arbetstagaren under anställningen förberett överförande av hemlig information till konkurrerande

verksamhet. Eventuellt genom att systematiskt inhämtat eller upprättat dokumentation,
• Företagshemlighet missbrukats med hjälp av dokumentation,
• Om arbetstagaren hos näringsidkaren intagit en särskild förtroendeställning, exempelvis som VD,

produktions- eller forskningschef.

För de två tidigare anställda hos Tjälldén-Gruppen skulle då ansvar för angrepp på

företagshemlighet uppkommit enligt den andra punkten i listan ovan. De förberedde

överförande av hemlig information till konkurrerande verksamhet. Tyvärr kan några

rättsfall inte redovisas där detta ansvar gjorts gällande vid prövning av sannolika skäl.

4.3.5 Sammanfattning

Min bedömning är att det kan vara svårt att visa att ett angrepp har skett och att detta var

obehörigt så tillvida att den som utnyttjar hemligheten inte gör det i god tro. I flera av de

redovisade fallen har emellertid käranden kunnat åberopa någon faktisk omständighet som

gjort det möjligt att visa sannolikt att just hans företagshemlighet angripits av svaranden.

När det gällde kundregistren fanns de så kallade säkerhetsspärrarna i form av till exempel

medvetet felstavade namn.

Om parterna samarbetar är det lämpligt att i ett avtal redogöra dels för vilken information

man låter motparten ta del av, dels för vad man anser skall hållas hemligt. Avtalet kan då

tillgripas om den ena parten vid ett senare tillfälle misstänker att den andre utnyttjar deras

företagshemlighet. Det bör bli lättare att göra angreppet sannolikt om det går att visa att

svaranden faktiskt fått del av just denna information från käranden. Svaranden får då

försöka visa att han i själva verket fått del av informationen någon annanstans eller att han

själv utvecklat kunskapen. Det torde då inte alltid vara så lätt. Som vi såg i Tjälldén-

Gruppen-fallet ovan, gör domstolen en avvägning mellan sannolikheten för påståendena.

Om kärandens påstående framstår som mera sannolikt har käranden visat sannolika skäl att

hans företagshemlighet angripits.

4.4 Kan sabotagerisk skäligen antas?

4.4.1 Inledning

                                                
150 Prop. 1987/88:155, s 20.
151 Prop. 1987/88:155. s 46.
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Förutom sannolika skäl för att ett angrepp på en företagshemlighet skett, krävs för

vitesförbud enligt FHL även att käranden skall visa att det skäligen kan befaras att

svaranden kommer att sabotera utövningen av kärandens rätt. I avsnitt 3.4.1 beskrivs detta

rekvisit. Enligt 13 § FHL skall käranden visa att det skäligen kan befaras att svaranden

genom att fortsätta angreppet på företagshemligheten förringar värdet av den. Det som är

specifikt för sabotagerisken är den skadliga effekten av sabotaget. Det är det klandervärda

handlandet och effekten som är det väsentliga. Frågan som skall ställas är därför om

svarandens angrepp på företagshemligheterna, som förringar värdet av hemligheten,

kommer att fortsätta?

4.4.2 Kan fortsatta angrepp på företagshemligheten skäligen befaras?

För att visa sabotagerisk vid ansökan om vitesförbud mot konkurrerande verksamhet krävs

att käranden kan peka på någon åtgärd från svarandens sida som kan befaras få negativa

konsekvenser för käranden. Ett hot om skada måste kunna konkretiseras. Finns det något i

svarandens beteende som gör att ett fortsatt angrepp på företagshemligheten kan befaras?

Om käranden visat att ett angrepp sannolikt redan har skett torde det inte vara svårt att

utifrån karaktären på det angreppet sluta sig till huruvida fortsatta angrepp kan befaras.

I Uno Liner ./. LTI Trailer-fallet ville käranden förbjuda svaranden att sälja vissa produkter

till annan.152  Sabotagerisken påstods utgöras av att produkterna var packade i lådor

försedda med fraktsedlar. En försäljning var förberedd och nära förestående. Domstolarna

kommenterade inte detta närmare utan det måste anses ha stått klart att det rörde sig om en

sabotagerisk.

I Gillette-fallet planerade Gillettes motpart PM aktiviteter mot Gillette, genom att utnyttja

Gillettes företagshemligheter. För att komma runt ett vitesförbud och en konkurrensklausul

överlämnade PM verksamheten till Manico. Sabotagerisken utgjordes av att Manico enligt

Gillette skulle fortsätta aktiviteterna. Manico kunde därigenom skäligen befaras  förringa

värdet av Gillettes företagshemlighet.153

Ofta följer det av själva förangreppet att en sabotagerisk kan befaras. Om vitesförbud inte

beviljas, innebär det att angreppet på företagshemligheten fortsätter? I Uno Liner-fallet

ovan yrkade käranden förbud för svaranden att tillverka och sälja en produkt tillverkad med

utnyttjande av kärandens företagshemlighet. Utan ett vitesförbud skulle förmodligen

svaranden genomfört försäljningen. En åtgärd som förringade kärandens värde av före-

tagshemligheten skulle då genomförts.

                                                
152 Linköpings tingsrätt, T 1540/95, Göta hovrätt, Ö 1030/95, Ö 1126/95, Ö 1408/95. Se 4.3.3.2.
153 Södra Roslags tingsrätt T 191/93. Se 3.1.2, 4.2.1 och 4.3.3.
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Om inte förangreppet tydligt var av engångskaraktär, torde det skäligen kunna befaras att

angreppet kommer att fortsätta. Indikationer på att angreppet kan fortsätta kan vara att

svaranden redan investerat pengar i sin verksamhet och att han är angelägen att få tillbaka

dem. Det kan även, som i Gillette-fallet, vara så att svaranden vill uppfylla åtaganden enligt

ett avtal med en tredje part. Även tillvägagångssättet vid angreppet har i något fall ansetts

visa att en sabotagerisk kan befaras. 

Det enklaste är givetvis om svaranden medger att han avser fortsätta angreppet. I fallet

Södertörns Förlag AB ./. Västra Aros Tryckeri menade sig svaranden vara i sin fulla rätt att

utnyttja kärandens kundregister.154 Parterna hade tidigare samarbetat såtillvida att Västra

Aros Tryckeri (Tryckeriet) tryckte kalendrar åt Södertörns Förlag (Förlaget) . Tryckeriet

svarade ibland för leverans direkt till kund och hade tillgång till Förlagets kundregister.

När samarbetet upphört bedrev Tryckeriet egen försäljning av kalendrar. Verksamheten var

i detalj baserad på Förlagets affärsidé. Vid ett besök hos käranden uppgav Tryckeriets

produktions- och kundansvarige att de fortfarande använde Förlagets kundregister.

Tryckeriet uppgav sig enligt Förlaget vara i sin fulla rätt att utnyttja kundregistret. Förlaget

menade däremot att kundregistret utgjorde en företagshemlighet.

Förlaget yrkade vitesförbud och hävdade att fara i dröjsmål förelåg. Tingsrätten fann att

Förlaget visat sannolika skäl för sin talan och att det skäligen kunde befaras att svaranden

genom att fortsätta angreppen skulle förringa värdet av företagshemligheten. Vidare fann

tingsrätten att fara i dröjsmål förelåg och meddelade ett ex parte-förbud för Tryckeriet att

utnyttja och röja kärandens företagshemligheter.155

Fara i dröjsmål skulle kunna kallas en kvalificerad form av sabotagerisk. Om

sabotagerisken medför att ett vitesförbud är särskilt brådskande kan käranden yrka att

tingsrätten fattar beslut ex parte, alltså utan att bereda motparten en möjlighet att yttra sig.

För att rätten skall anse att fara i dröjsmål föreligger torde sabotagerisken vara sådan att en

åtgärd som avsevärt kan försvåra för käranden är överhängande.156

Till saken hörde att samarbetet mellan parterna upphört ungefär 18 månader före tvisten

uppkom. Vid prövningen av ex parte-beslutet menade hovrätten att "vad [Förlaget] anfört

rörande företagshemligheten, den tid som förflutit sedan samarbetsavtalet med [Tryckeriet]

upphörde och [Tryckeriets] förfarande i övrigt utgör emellertid inte sådana omständigheter

                                                
154 Västerås tingsrätt, T 1315-98, Svea hovrätt, Ö 3105/98.
155 Utan att motparten fått en möjlighet att yttra sig, RB 15:5 3 st; då fara i dröjsmål föreligger.
156 Möjligen är beviskravet för sannolika skäl något lägre då ett yrkande framställs ex parte. Annars

skulle det vara nästintill omöjligt att meddela sådana beslut, Ekelöf, Rättegång III, s 15.



59

att därav kan dras slutsats att ett vitesförbud är så angeläget att det skall beviljas utan att

motparten dessförinnan hörts." Hovrätten upphävde beslutet om vitesförbud.157 

Således förelåg det inte här någon kvalificerad sabotagerisk. När hovrätten lade samman

vad som angetts om företagshemligheten, tiden som gått sedan samarbetet upphörde och

Förlagets passivitet, menade den att fara i dröjsmål inte förelåg. Sabotagerisken var inte av

den karaktären att det fanns anledning att inte låta svaranden yttra sig innan ett beslut om

vitesförbud togs. Förvisso hade käranden uppgett att de vid ett flertal tillfällen uppmanat

Västra Aros att återlämna material till Förlaget. Någon uppgift fanns dock inte i

stämningsansökan om att käranden under de gångna 18 månaderna försökt förmå

svaranden att upphöra med den påstått illojala konkurrensen. I avsaknad av sådana åtgärder

hade därför alltför lång tid passerat för att fara i dröjsmål skulle anses föreligga.

I fallet Tjälldén-Gruppen ./. Villafamiljen var tillvägagångssättet vid angreppet av

betydelse.158 Käranden gav ut tidsskriften Vi i Villa. Några tidigare anställda hade under

tiden hos käranden förberett utgivning av en konkurrerande tidskrift, Villafamiljen. Kort

tid efter de sagt upp sig utkom ett provnummer av Villafamiljen. Layouten var

förväxlingsbar och svaranden hävdade exakt samma upplaga. Villafamiljen framhöll till

annonsörer att deras produkt var ny, men att idén var gammal. Från hårddisken på en av de

tidigare anställdas arbetsdator kunde ett brev återställas:

"Jag kommer att byta jobb from 1/9. Vad då? Jo, vi är några stycken som jobbat/jobbar på Vi i Villa och
ledsnat på ledningen och en massa andra sopor och beslutat oss för att starta en ny villatidning!!! Det
känns vansinnigt spännande och vi tror stenhårt på det. Vi kommer att lyckas och går det riktigt bra så
sänker vi en drygt 40-årig tidning i graven, dvs. Vi i Villa måste göra kk!"

Annonsörerna i Villafamiljen var uteslutande samma som annonserat i Vi i Villa. Käranden

gjorde sannolikt att svaranden utnyttjat deras kundregister. Med anledning av det

hänsynslösa sätt företagshemligheten angripits och att Vi i Villas koncept plagierats samt

brevet på hårddisken menade käranden att svaranden inte avsåg sky några medel för att

knäcka Tjälldén-Gruppen.159 Tingsrätten fann att "med hänsyn till det sätt som angreppet

på företagshemligheten kan antas ha skett och med hänsyn till den konkurrensfördel som

                                                
157 TR:n hade sedan att fatta nytt beslut i frågan, med beaktande av svarandens uppgifter. Svaranden var

beredd att ställa säkerhet (RB 15:8) för kärandens eventuella förlust. Förlaget invände att säkerheten
inte kunde ersätta ett vitesförbud. Enligt TR:n fanns ej skäl för vitesförbud då svaranden ställt
säkerhet. När det gäller anspråk som går ut på annat än betalning av pengar anser Ekelöf att
svaranden vanligen ej kan undgå den yrkade åtgärden genom att ställa säkerhet. En sådan säkerhet
skulle troligen inte tillgodose ändamålet med åtgärden, RB 15:8, utan endast säkerställa kärandens
alternativa rätt till skadestånd, Ekelöf, Rättegång III, s 16 f.

158 Södra Roslags tingsrätt, T 3245/97, Svea hovrätt, Ö 4426/97. Mot de säljare som övergått i
anställning från TG till Villafamiljen yrkades inte vitesförbud. Villafamiljen kunde orsaka mest
skada varför det var angelägnast att stoppa bolaget. Se även 4.2.3, 4.2.4 och 4.3.3.1.

159 Tjälldén-Gruppen yrkade även att kronofogdemyndigheten skulle omhänderta svarandens datorer,
eftersom det kunde befaras att registret avlägsnades från svarandens datorer om svaranden gavs
tillfälle att yttra sig. Detta beviljades ex parte, utan motpartens hörande.
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tillgången till registret kan innebära för Villafamiljen, kan det skäligen befaras att [svaran-

den] genom fortsatta obehöriga angrepp förringar värdet av registret för Tjälldén-

Gruppen".160 

I Tjälldén-Gruppen-fallet menade käranden att det framgick av det hänsynslösa tillväga-

gångssättet att det var fara i dröjsmål. Det skulle inte finnas utrymme för två gratistidningar

riktade till villaägare på den svenska marknaden. Tingsrätten ansåg "att det med hänsyn till

att [TG] har gjort sannolikt att motparterna har förfarit illojalt, finns anledning att meddela

interimistiskt beslut om vitesförbud ... utan att först höra motparterna."161 

Sabotagerisken ansågs vara sådan att kärandens intresse allvarligt skulle kunna skadas om

tingsrätten väntade till efter motparten hörts med att bevilja ett vitesförbud. Stora eko-

nomiska intressen stod på spel. Käranden uppskattade svarandens kostnader de närmsta

månaderna till uppemot 6 miljoner kr. Troligen hade svaranden en extern finansiär.

Svaranden kunde därför antas försöka täcka sina kostnader med annonsintäkter. Om sva-

randen kunde fortsätta utnyttja kärandens kundregister för att bearbeta kärandens annons-

kunder skulle värdet av kärandens företagshemlighet (kundregistret) förringas.

Om något som kan liknas vid konkurrerande verksamhet sker och svaranden sannolikt har

kännedom om kärandens företagshemligheter, torde det skäligen kunna befaras att

svaranden kommer att utnyttja denna information. Frågan som bör ställas är vad som

händer om något vitesförbud ej kommer till stånd. Kan käranden göra antagligt att

angreppet kommer att fortsätta, bör en sabotagerisk anses föreligga. 

                                                
160 Södra Roslags tingsrätt, T 3245/97.
161 Södra Roslags tingsrätt, T 3245/97. Svea hovrätt fastställde ex parte-beslutet, Ö 4426/97.
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5 Avslutning

5.1 Sammanfattning

En situation har uppkommit då det är angeläget att snabbt få till stånd ett hinder för viss

verksamhet som annan bedriver med hjälp av åtgärdssökandens kunskap. Vad måste

käranden kunna visa för att bli beviljad en civilprocessuell säkerhetsåtgärd till skydd för

kunskapen? Det måste göras sannolikt att det finns ett anspråk på att hindra den som

bedriver sin verksamhet med hjälp av någon annans kunskap. Ett sådant anspråk innebär då

en rätt för den drabbade att begära att det illojala utnyttjandet av kunskapen upphör.

5.1.1 Konkurrensklausuler

För att ett anspråk på konkurrensbegränsning skall kunna göras sannolikt krävs att någon

form av avtal med uttryckligt konkurrensbegränsande innebörd kan göras sannolikt. Ett

avtal med den innebörden går ofta under benämningen konkurrensklausul. Om anspråket

gjorts sannolikt kan ett temporärt vitesförbud meddelas enligt RB 15:3.

Enligt vissa kollektivavtal på tjänstemannaområdet finns ett förbud för anställda att

konkurrera med arbetsgivaren, men detta anses i praxis inte vara tillräckligt för att

sannolika skäl skall anses visat för att hindra någon i sin yrkesutövning. I anställningsavtal

finns även en lojalitetsplikt som i mycket går ut på ett förbud mot att konkurrera med

arbetsgivaren. Denna lojalitetsplikt anses inte heller utgöra sannolika skäl för ett anspråk på

förbud mot utnyttjande av sökandens kunskap. Konkurrensförbud enligt kollektivavtal eller

lojalitetsplikt enligt anställningsavtal anses således inte vara uttryckliga konkurrensförbud.

Det går därför inte att med dessa visa sannolika skäl för anspråket. Ett avtal med

konkurrensbegränsande innebörd måste vara individuellt knutet till arbetstagaren. Även för

konkurrensbegränsningsavtal mellan näringsidkare krävs ett uttryckligt konkurrensförbud.

Ett sådant avtal reglerar vanligtvis en tidsperiod efter det att samarbetet eller anställningen

upphört. Ett sådant avtal kan ingås även för tiden under samarbetet eller anställningen. Det

är emellertid mindre vanligt i anställningsförhållanden.

De vanligaste invändningarna mot ett anspråk grundat på en konkurrensklausul är antingen

att den inte är giltig eller att den är oskälig. För att visa sannolika skäl för anspråket krävs

således även att det görs sannolikt att det föreligger ett avtal mellan parterna och att den i

avtalet intagna konkurrensbegränsningen är skälig.

Vid skälighetsprövningen tillämpas 38 § avtalslagen. Utfästelse om att inte bedriva

konkurrerande verksamhet kan inte vara mera omfattande än vad som kan anses skäligt.
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Därvid tillämpas samma principer som vid skälighetsprövningen enligt 36 § avtalslagen.

Ett avtal om konkurrensbegränsning kan därför jämkas eller helt åsidosättas.

Vid bedömningen huruvida konkurrensbegränsningen är skälig, fäster arbetsdomstolen i

sin praxis stor vikt vid en kollektivavtalsöverenskommelse mellan SAF och några fackliga

organisationer inom tjänstemannasektorn. Denna överenskommelse begränsar till-

ämpningsområdet för konkurrensklausuler. Om en konkurrensklausul utnyttjats utanför

tillämpningsområdet måste det inte innebära att den är oskälig, men arbetsdomstolen menar

att restriktivitet bör iakttas. Överenskommelsen går i princip ut på att endast arbetsgivare

som är beroende av självständig produkt- eller metodutveckling och som genom sådant

utvecklingsarbete eller genom avtal skaffar sig tillverkningshemligheter eller därmed

jämförbart kunnande, som om det kom till konkurrenters kännedom skulle kunna medföra

påtagligt men. En ytterligare begränsning är att endast arbetstagare som genom utbildning

eller erfarenhet har möjlighet att göra bruk av kännedom om ovan nämnd kunskap skall

kunna omfattas av en konkurrensklausul.

En viktig gräns dras mellan den företagsspecifika kunskapen och den anställdes allmänna

yrkeskunskap. Även om den anställde är bunden av en konkurrensklausul har han rätt att

använda sig av sin yrkeskunskap. Arbetsdomstolen har i sin praxis anfört att enligt 1969

års överenskommelse kan begreppet tillverkningshemlighet och liknande kunskaper inte

anses omfatta personlig skicklighet, personliga kunskaper och personlig erfarenhet. Inte

heller allmän kännedom om marknads- och branschförhållanden som förvärvas av

anställda i inköps- och försäljningsverksamhet omfattas av begreppet

tillverkningshemlighet eller annan liknande kunskap.

För att sannolika skäl för anspråket skall föreligga krävs även att käranden kan göra

sannolikt att svaranden i sin verksamhet bedriver konkurrerande verksamhet. Troligen gör

domstolen inte någon djupare analys av konkurrenssituationen. För sannolika skäl bör det

röra sig om likvärdiga produkter eller tjänster. Dessutom krävs att någon form av

sabotagerisk kan befaras. Kan svarandens fortsatta agerande få negativ inverkan på

kärandens rätt till konkurrensbegränsning enligt avtalet?

5.1.2 Företagshemligheter

Om det inte är möjligt att visa sannolika skäl för att det finns ett anspråk på en

konkurrensbegränsning, finns det då någon annan möjlighet att temporärt hindra någon att

utnyttja annans kunskap? Om det är så att något avtal om konkurrensbegränsning inte

finns, kan det vara möjligt att med hjälp av lagen om skydd för företagshemligheter begära

att utnyttjande eller röjande av företagshemlighet vid vite skall förbjudas. Då krävs att
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sökanden kan visa att det sannolikt föreligger en företagshemlighet och att denna

företagshemlighet sannolikt angripits i strid med lagen om skydd för företagshemligheter.

En företagshemlighet är enligt 1 § FHL sådan information om affärs- eller driftsförhål-

landen i en näringsidkares rörelse som näringsidkaren håller hemlig och vars röjande är

ägnat att medföra skada för honom i konkurrenshänseende. Det krävs inte att det rör sig om

någon speciell information, utan även i sig triviala uppgifter kan omfattas av skydd så

länge informationen hålls hemlig.

Ett angrepp på en företagshemlighet kan ske i tre olika situationer. 1) Nuvarande eller

tidigare affärsförbindelse, 2) nuvarande eller tidigare anställd samt 3) någon som fått

information från nuvarande eller tidigare anställd eller affärsförbindelse eller på annat sätt

olovligen berett sig tillgång till annans företagshemlighet. För att angrepp skall föreligga

krävs att informationen utnyttjas eller röjs. Det krävs att det visas sannolikt att ett angrepp

mot en företagshemlighet skett för att ett temporärt vitesförbud skall kunna beviljas.

Det är inte tillräckligt att information som i och för sig hålls hemlig hos en näringsidkare

används. Det kan vara så att samma uppgifter finns att hämta på annat håll, något som

förvisso inte påverkar bedömningen av om näringsidkarens information är

företagshemlighet. Det krävs således att det sannolikt rör sig om information tagen från

åtgärdssökanden och att den används så att värdet av företagshemligheten förringas.

5.2 Slutsatser

5.2.1 Skyddets omfattning och begränsning

Avgörande för skyddsmöjligheterna enligt RB 15:3 och FHL är kunskapens koppling till

företaget. Företaget har inte rätt till arbetstagares personliga erfarenhet, kunskap och

skicklighet. Detta är den svåraste gränsdragningen att göra vad gäller kunskapsskydd. Vem

tillhör kunskapen? Arbetsgivaren eller arbetstagaren, respektive uppdragsgivaren eller

uppdragstagaren?

Min bedömning är att det inte är tillräckligt att förlita sig på ett skydd genom att teckna

konkurrensklausuler. Speciellt i anställningsförhållanden utanför tillämpningsområdet för

1969 års överenskommelse kan det vara svårt att visa sannolikt att konkurrensbegräns-

ningen är skälig. För skydd enligt konkurrensbegränsningsmetoden är nivån på kunskapen

viktig. Vilka möjligheter har svaranden haft att tillgodogöra sig den omstridda kunskapen?

Arbetstagarens position på företaget och hans utbildningsnivå är avgörande. För att visa

sannolika skäl skall visas sannolikt att det är skäligt att göra konkurrensbegränsningen
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gällande mellan parterna. Om det inte rör sig om så kallad företagsspecifik information är

domstolarna restriktiva vid skälighetsprövningen. Det krävs då i princip att den anställde

var i någon ledande befattning eller annars åtnjöt stort förtroende.

Vid tecknande av avtal om konkurrensklausuler förefaller det vanligt att även en

sekretessklausul inkluderas. Sekretessens omfattning kan underställas en

skälighetsprövning. Om arbetsgivaren alternativt uppdragsgivaren i ett avtal gör klart

vilken information som lämnas och i vilken grad denna skall hållas hemlig ges en annan

möjlighet än konkurrensbegränsning för att skydda kunskapen, oavsett kunskapens nivå.

Lagen om skydd för företagshemlighet skyddar nämligen företagshemligheter oavsett vem

som angriper dem. Bedömningen av om sannolika skäl föreligger för skydd mot angrepp

på kunskapen innebär inte någon skälighetsprövning, utan kunskapen är skyddsvärd i sig

om den bedöms vara en företagshemlighet.

Däremot görs i båda fallen, efter det att sannolika skäl visats, en lämplighetsprövning innan

säkerhetsåtgärden beviljas. Parternas olika intressen vägs då mot varandra och om det

framstår som olämpligt kan domstolen välja att inte bevilja åtgärden, trots att rekvisiten i

övrigt är uppfyllda.

I och med kravet på förangrepp hindrar FHL endast missbruk av företagshemligheter. Det

krävs att käranden kan visa sannolika skäl att hans företagshemlighet har angripits av

svaranden. Det tvingar inte individer och företag till passivitet, utan är ett sätt att beivra

missbruk. Till skillnad från konkurrensbegränsning kan därför inte FHL användas för att

skydda marknadsandelar. Utan kravet på förangrepp enligt FHL skulle troligen

proportionalitetsprövningen fått en större roll. Det skulle sällan vara proportionerligt att

förbjuda någon att vara verksam bara för att det skulle kunna befaras att någon

företagshemlighet hotades. Därför finns kravet att en angrepp sannolikt skall ha skett.

Ur en aspekt kan det därför vara enklare att visa sannolika skäl för ett anspråk på en kon-

kurrensbegränsning, än att visa att en företagshemlighet sannolikt angripits, förutsatt att

konkurrensbegränsningen kan anses skälig.162 Om det finns ett avtal om konkurrensbe-

gränsning krävs för temporärt vitesförbud att käranden dessutom visar att verksamhet sker i

strid med detta avtal. Om något sådant avtal om konkurrensbegränsning inte föreligger,

måste käranden, förutom att visa att konkurrerande verksamhet sker, även visa att denna

verksamhet sannolikt bedrivs med hjälp av hans företagshemligheter. Att visa sannolika

skäl för ett anspråk på konkurrensbegränsning enligt ett avtal innebär typiskt sett att

objektivt visa att konkurrerande verksamhet sker till förfång för sökanden. Det räcker då att

visa vad svaranden gör. Om vitesförbud yrkas med åberopande av FHL krävs dessutom att

                                                
162 Till exempel om svaranden haft en högre position i sin anställning hos käranden eller kännedom om

företagsspecifik information.
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verksamheten (sabotaget mot sökandens rätt) sker med utnyttjande av kärandens

företagshemligheter samt att dessa redan har angripits.

Det kan givetvis uppstå situationer då det inte blir enklare att visa sannolika skäl trots att en

konkurrensklausul finns. Ibland kan det även vara så att det aldrig funnits någon möjlighet

att teckna avtal om konkurrensbegränsning, eftersom parterna inte är eller har varit i en

avtalsrelation. Då erbjuder lagen om skydd för företagshemligheter en möjlighet till skydd.

Det krävs dock i de fallen att det görs sannolikt att svaranden insåg eller borde ha insett att

det rörde sig om en företagshemlighet när han fick del av informationen. 

Även om en avtalsrelation existerar finns kanske inga förutsättningar att teckna en

konkurrensklausul (ur skälighetshänseende). Då kan istället avtal om sekretess ingås. För

att skydda kunskap kan det vara idé att vid överlämnande av information till medarbetare

eller affärsrelationer påtala informationens karaktär av företagshemlighet. Helst bör även

skriftlig bekräftelse begäras på att mottagaren av informationen är införstådd med detta .

Det blir då enklare att visa sannolikt att det rör sig om en företagshemlighet, även om det

återstår att visa att ett angrepp på densamma sannolikt ägt rum.

Det är vanligt att konkurrensklausuler även utformas som sekretessklausuler. Om vites-

förbud yrkas med anspråk grundat både på konkurrensklausul och FHL torde i konkur-

rensklausulen då finnas underlag för att göra gällande att det rört sig om hemlig informa-

tion. Det återstår emellertid enligt FHL att visa att denna hemliga information angripits.

Något krav på förangrepp finns förvisso inte enligt RB 15:3 men det är inte troligt att dom-

stol skulle bevilja vitesförbud för skydd av företagshemlighet enligt rättegångsbalken när

FHL finns. Även om det skulle vara möjligt att visa sannolika skäl enligt kravet i RB 15:3

torde ett sådant vitesförbud vara oproportionerligt i avsaknad av ett förangrepp.

5.2.2 Tidsaspekten

Tillfället när ett angrepp på kunskap sker eller verksamhet bedrivs i strid med

konkurrensförbud är inte avgörande. När det gäller vitesförbud mot konkurrerande

verksamhet krävs ett avtal med denna innebörd mellan parterna. För vitesförbud mot

angrepp på kunskap krävs att en företagshemlighet angripits i strid med FHL. Endast om

angreppet sker av en tidigare anställd finns en begränsning i ansvaret. Det krävs då att

synnerliga skäl föreligger för att arbetstagaren skall kunna hållas ansvarig för angreppet.

Förutom denna begränsning enligt FHL för arbetstagares ansvar efter anställningen har inte

tidpunkten för angreppet eller verksamheten någon betydelse för bedömningen huruvida

sannolika skäl föreligger. Oavsett om angreppet eller verksamheten verkställs under eller

efter samarbete kan således konkurrensklausuler och företagshemligheter göras gällande.
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Att lång tid skulle ha gått sedan en situation uppkom kan istället vara något som tas upp i

prövning av sabotagerisk eller lämplighets- eller proportionalitetsprövning enligt RB 15:3

alternativt 13 § FHL.

5.2.3 Om bevisning

Vid prövning av sannolika skäl för konkurrensförbud kan domstolen göra en

självständigare, mer objektiv bedömning. Genom att hålla fast vid kravet på avtal för

sannolika skäl på anspråk har den något konkret att ta fasta på vid sin bedömning av

yrkandet om konkurrensbegränsning. Även vid prövning om klausulen är skälig finns

vedertagna bedömningsgrunder, mest tänker jag då på 1969 års överenskommelse. Utifrån

ADs praxis kan domstolen sluta sig till huruvida det är sannolikt att klausulen är skälig

därför kommer att upprätthållas vid en slutlig prövning. Det ger viss stadga åt förfarandet.

Det svåraste är enligt min bedömning att visa sannolikt att avtalet är skäligt att

upprätthålla.

Vid bedömning av konkurrensbegränsnings skälighet finns det möjligheter för domstolen

själv förhöra sig om vilken verksamhet företaget bedriver, vilken typ av information det rör

sig om, vilken ställning arbetstagaren hade och vilken utbildningsnivå och andra

bedömningsgrunder.

Vad gäller företagshemligheter finns större utrymme för parterna att argumentera för sin

sak, speciellt i avsaknad av sekretessavtal. Även om kriterierna för vad som är

företagshemlighet finns i FHL så ger de stort utrymme för olika bedömningar. I något fall

uttalade sig rätten så, att eftersom svaranden inte visat troligare att han samlat in

uppgifterna själv, var det sannolikt som käranden hade påstått. Min bedömning är att

domstolen är mera utlämnad åt parterna och får göra en avvägning mellan deras

motstående versioner. Vilken är mest sannolik?

På senare tid har det påståtts att det skulle vara svårt att skydda kunskap i kunskapsföretag.

Jag menar att denna uppsats visar att så inte är fallet. Genom att teckna avtal med anställda

eller samarbetsparter om vilken information som skall hållas hemlig, samt det lägre

beviskravet vid temporärt vitesförbud är det möjligt att uppnå ett skydd för sin kunskap.

Även om parterna i en eventuell tvist inte är avtalsparter har käranden en god möjlighet att

göra sannolikt att hans företagshemlighet angripits. Möjligheterna ökar om käranden i god

tid tänkt över sitt skydd och på något vis satt sin prägel på informationen så att det kan

visas att den svårligen kan ha uppkommit någon annanstans.
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Bilaga 1 

Rättegångsbalken 15 kap 3 §

Om någon, i annat fall än som avses i 1 eller 2 §, visar sannolika skäl för att han mot

någon annan har ett anspråk, som är eller kan antas bli föremål för rättegång eller

prövning i annan liknande ordning, och det skäligen kan befaras att motparten genom

att utöva viss verksamhet eller företa eller underlåta viss handling eller på annat sätt

hindrar eller försvårar utövningen av sökandes rätt eller väsentligt förringar dess värde,

får domstolen förordna om lämplig åtgärd för att säkerställa sökandens rätt.

En åtgärd enligt första stycket får innebära förbud vid vite att utöva viss verksamhet

eller företa viss handling eller annat föreläggande vid vite att beakta sökandes anspråk

eller förordnande av syssloman eller meddelande av en föreskrift som är ägnad att på

annat sätt förebygga intrång i sökandens rätt.
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Bilaga 2

Lag (1990:409) om skydd för företagshemligheter

1 § Med företagshemlighet avses i denna lag sådan information om affärs- eller
driftsförhållanden 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.

2 § Lagen gäller endast obehöriga angrepp på företagshemligheter.
Som ett obehörigt angrepp anses inte att någon anskaffar, utnyttjar eller röjer
företagshemlighet hos en näringsidkare för att offentliggöra eller inför en myndighet
eller annat behörigt organ avslöja något som skäligen kan misstänkas utgöra brott, på
vilket fängelse kan följa, eller som kan anses utgöra annat allvarligt missförhållande i
näringsidkarens rörelse.
Som ett obehörigt angrepp anses inte heller att någon utnyttjar eller röjer en
företagshemlighet som han eller någon före honom fått del av i god tro.

Straff
3 § --- Denna uppsats behandlar ej straffrättsliga frågor ---

4 § --- Denna uppsats behandlar ej straffrättsliga frågor ---

Skadestånd
5 § 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.

6 § 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.

7 § 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 insåg eller borde ha insett att han inte fick avslöja den skall
ersätta den skada som uppkommer genom hans förfarande.
Har förfarandet ägt rum sedan anställningen upphört, tillämpas första stycket endast om
det finns synnerliga skäl.

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

9 § 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.

10 § Talan om skadestånd enligt denna lag får avse skada endast under de fem senaste
åren innan talan väcktes. För skada under tid dessförinnan är rätten till skadestånd
förlorad.

Vitesförbud 
11 § Den som har angripit en företagshemlighet enligt denna lag kan av domstol vid
vite förbjudas att utnyttja eller röja företagshemligheten. Vitesförbud får dock meddelas
endast om ett utnyttjande eller röjande skulle vara obehörigt enligt 2 §.
Talan enligt första stycket förs av den som utsatts för det rättsstridiga angreppet. Sådan
talan får även föras i samband med åtal för brott som avses i 3 eller 4 §.
Talan om utdömande vite förs vid den domstol som i första instans har prövat frågan
om vitesförbud. Talan förs av den som har ansökt om förbudet. I samband med sådan
talan får talan föras om nytt vitesförbud.
Den som har överträtt ett vitesförbud får inte dömas till straff för en gärning som
omfattas av förbudet.

12 § Ett vitesförbud kan hävas på talan av den som har ålagts förbudet, om ändamålet
med förbudet har förlorat sin betydelse.

13 § Om den som har ansökt om vitesförbud enligt 11 § visar sannolika skäl för att en
företagshemlighet har angripits enligt denna lag och det skäligen kan befaras att
svaranden genom att fortsätta angreppet förringar värdet av företagshemligheten, får
domstolen meddela vitesförbud för tiden intill dess att målet slutligt avgjorts eller annat
har förordnats. Därvid tillämpas 15 kap 5-8 §§ rättegångsbalken.
I fråga om överklagande av beslut enligt första stycket samt i fråga om handläggningen
i högre rätt gäller vad som föreskrivs i rättegångsbalken om talan mot beslut enligt 15
kap rättegångsbalken.

14 § Har någon angripit en företagshemlighet enligt denna lag, kan domstol förordna att
en handling eller ett föremål som han har i sin besittning och som innefattar
hemligheten skall överlämnas till den som har utsatts för det rättsstridiga angreppet. Om
det finns skäl för det får domstolen förordna att överlämnandet skall ske mot lösen.
Kan en handling eller ett föremål som innefattar en företagshemlighet inte utan
olägenhet överlämnas enligt första stycket, får domstolen förordna att handlingen eller
föremålet skall förstöras eller ändras eller utsättas för annan åtgärd som är ägnas att
förebygga missbruk.
Förordnande enligt första eller andra stycket skall inte meddelas om ett utnyttjande eller
röjande inte skulle vara obehörigt enligt 2 § eller om förverkande eller annan åtgärd
som är ägnad att förebygga missbruk skall beslutas enligt 36 kap. brottsbalken.
Talan enligt första och andra stycket förs av den som har utsatts för det rättsstridiga
angreppet. Sådan talan får föras även i samband med åtal för brott som avses i 3 eller 4 §.
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