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Summary 
As a limited company is subject to an acquisition several legal issues arise. In 
connection with the acquisition the buyer should therefore carry out a due 
diligence before the transaction is completed. Both the seller and the buyer 
have an interest of that the target company is sharing valuable information, 
which could be confidential, in order to make a correct valuation of the target 
company. Thus, the question arise about how the target company should 
handle non-disclosure agreements, which have been entered into with third 
parties, in relation to the due diligence.  
 
Throughout this paper a practical perspective is applied on the legal 
prerequisites for disclosure of confidential information in relation to a due 
diligence. The non-disclosure clauses, which are being examined, are 
gathered from standard-form contracts and template agreements frequently 
used by lawyers and other actors within the Swedish trade and industry.  
 
Company acquisitions holds an important role in the renewal of the economy 
and is based on the legal principle of the free transferability of shares. The 
company acquisition process is often complex without any predetermined 
course of action. Common to most acquisitions are that a due diligence is 
conducted to identify and cure potential risks, as well as obtaining a correct 
valuation of the target company. The due diligence is closely connected to the 
obligation to examine the goods according to the Sale of Goods Act, or the 
caveat emptor principle, although extensive contracts often replaces optional 
law.  
 
There is no duty of secrecy laid down in law that prohibits the target company 
from disclosing information to the buyer, instead the obligation is derived 
from non-disclosure agreements. Standardized non-disclosure clauses 
consists of a general composition without any specific exceptions regarding 
the current situation. Such clauses have the character of boilerplate-clauses 
and does not often give enough guidance regarding the parties’ room for 
maneuver. Only unauthorized disclosure of information is prohibited within 
the scope of the Protection of Trade Secrets Act (2018:58), and a 
consideration of interests should be conducted in the individual case. The 
legal position regarding this consideration of interest in the current situation 
is yet unclear, but there is a possibility to deem the disclosure of information 
as justified.  
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Hence the lack of a duty of secrecy laid down in law, the scope of the non-
disclosure clauses is of decisive importance for the permissibility of a 
disclosure. The parties’ intent with the agreement is of great importance when 
interpreting contracts, although such an intent is hard to establish regarding 
standardized clauses. By a reasonable assessment against all relevant 
interests, an interpretation of contracts may result in the conclusion that 
disclosures of confidential information without any damages is deemed as 
justified.  
 
Whether or not any damages occur is relevant regarding if a liability of 
indemnification could be imposed. Due to the burden of proof and the 
difficulty to prove the damages existence and size, an action for damages has 
a small success rate. A penalty clause which imposes liquidated damages at a 
breach of the agreement may therefore be the only way of getting a 
reimbursement.  
 
The legal position regarding the current situation must be deemed as unclear. 
The subject is a matter of discussion since arguments could be made with 
opposite conclusions. Specific circumstances during the negotiations of the 
non-disclosure agreement may be decisive for the scope of the secrecy. Due 
to that all limited companies could be subject for an acquisition; the question 
should be addressed at the negotiations in order to give the parties guidance 
in the current situation.  
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Sammanfattning 
I samband med att aktiebolag utbjuds till försäljning ställs en rad olika 
juridiska spörsmål på sin spets. Inför en företagsöverlåtelse bör köparen 
genomföra en företagsbesiktning avseende målbolaget innan transaktionen 
genomförs. Vid denna undersökning har både köparen och säljaren ett 
intresse av att målbolaget lämnar ut värdefull information, som i vissa fall kan 
vara konfidentiell, för att göra en korrekt värdering av målbolaget. Däribland 
uppstår frågan om hur målbolaget ska förhålla sig till sekretessförbindelser 
som bolaget slutit med andra näringsidkare i sin löpande kommersiella 
verksamhet, i samband med en företagsbesiktning.  
 
I uppsatsen appliceras ett praktiskt perspektiv på de legala förutsättningarna 
för att lämna ut konfidentiell information vid en företagsbesiktning. De 
sekretessförbindelser som behandlas är hämtade ur standardavtal och 
avtalsmallar som förekommer bland verksamma jurister och andra aktörer 
inom det svenska näringslivet.  
 
Företagsöverlåtelser fyller en viktig funktion inom näringslivets förnyelse 
och bygger på den aktiebolagsrättsliga grundprincipen om aktiers fria 
överlåtbarhet. Överlåtelseprocessen är ofta komplex utan någon bestämd 
form för hur transaktionen ska genomföras, vilket leder till variationer i 
utförandet. Gemensamt för de flesta transaktioner är dock att en företags-
besiktning utförs för att uppmärksamma och bota eventuella risker, samt att 
göra en korrekt värdering av målbolaget. Företagsbesiktningen är tätt 
förankrad i den köprättsliga undersökningsplikten, även om dispositiv rätt 
ofta ersätts av omfattande avtalsregleringar.  
 
I sammanhanget saknas en legal tystnadsplikt för målbolaget, utan denna 
skyldighet härleds istället från avtalade sekretessförbindelser. 
Standardiserade sekretessförbindelser är generellt utformade, och saknar 
uttryckliga undantag för den aktuella situationen. Dylika förbindelser har 
karaktären av boilerplate-klausuler och ger sällan tillräcklig vägledning i hur 
parterna ska förhålla sig till avtalet. Inom lag (2018:58) om företags-
hemligheters, LFH, tillämpningsområde är endast obehöriga röjanden av 
företagshemligheter otillåtna, vilket föranleder en intresseavvägning i den 
enskilda situationen. Rättsläget avseende denna intresseavvägning i den 
aktuella situationen är ännu oklart, men viss möjlighet finns att bedöma 
informationsutlämnandet som behörigt.  
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Till följd av att tystnadsplikten härleds från avtalet är sekretessförbindelsens 
omfattning avgörande för informationsutlämnandets tillåtlighet. Vid en 
avtalstolkning av förbindelsen får partsavsikten en central betydelse, men en 
dylik avsikt besvärlig att fastställa avseende standardiserade avtalsvillkor. 
Genom en rimlig intresseavvägning mot bakgrund av samtliga relevanta 
intressen kan en avtalstolkning resultera i att skadelösa informations-
utlämnanden bedöms som behöriga.  
 
Förekomsten av skada får även relevans avseende om en ersättnings-
skyldighet för målbolaget kan bli aktuell eller inte. Till följd av det svåra 
bevisläget i den aktuella situationen kan informationsutlämnaren sällan förlita 
sig på en skadeståndstalan. Därav kan en avtalad ersättningsskyldighet i form 
av vite få en avgörande betydelse för om en sanktion kan följa ett avtalsbrott 
eller inte.  
 
Rättsläget avseende den behandlade situationen får bedömas som oklart och 
argumentationsutrymme finns för motsatta utfall. Enskilda omständigheter 
vid avtalsförhandlingarna får avgörande betydelse för sekretess-
förbindelsernas omfattning. Till följd av att alla aktiebolag kan bli föremål för 
försäljning bör frågan lyftas vid ingåendet av sekretessförbindelser för att ge 
vägledning i parternas handlingsutrymme.  
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund  

Det svenska näringslivet bygger till stora delar på innovation och kreativitet 
och utgör en konkurrenskraftig kunskapsekonomi. Företags och andra 
organisationers verksamheter är ofta kunskapsintensiva med stora mängder 
information som flödar såväl internt som externt.1 Denna företagsinformation 
representerar inte sällan stora värden för företaget, varför det ofta finns en 
önskan om att hålla informationen konfidentiell. Dylika värdefulla 
hemligheter kan exempelvis bestå av affärsplaner, produktionsmetoder och 
kundinformation.2 
 
I samband med att företag i sina kommersiella relationer sluter avtal och ingår 
i samarbeten med andra parter kan det bli nödvändigt att dela viss känslig 
information med sin motpart. När informationen väl har delats så förlorar 
företaget kontrollen över hur denna information därefter kommer att utnyttjas 
eller skyddas mot omvärlden och konkurrenter. Det finns därav anledning att 
genom avtal skydda denna information från obehörigt utnyttjande och 
spridande varför det är vanligt att sekretessklausuler inkorporeras, eller att 
separata sekretessavtal ingås, innan informationen lämnas ut. Dessa 
sekretessförbindelsers omfattning och utformning kan variera stort från att 
endast gälla specifik information, till att omfatta hela den kommersiella 
förbindelsen. Sekretessförbindelser skapar tillsammans med LFH hinder för 
det informationsmottagande företaget att dela med sig av informationen utan 
samtycke från det informationsgivande företaget.3  
 
Näringslivet bygger till stor del på möjligheten att investera i företag, samt att 
hämta hem en eventuell vinst vid slutet av investeringshorisonten. Företags-
överlåtelser fyller således en viktig funktion inom näringslivet och låter 
investeringsvilligt kapital kanaliseras till verksamheter med hög potential.4 
Likt köp av vilken vara som helst kommer köparen med största sannolikhet 
att vilja undersöka företaget innan en överlåtelse, vilket görs genom en 
företagsbesiktning. Syftet med denna undersökning är bl.a. att identifiera 

 
1 Prop. 2017/18:200, s. 19.  
2 Tonell (2021), s. 19.  
3 Jfr. Tonell (2021), s. 87.  
4 Prop. 2004/05:85, s. 249 f.  
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både värden och risker i målbolaget för att slutligen kunna värdera och sätta 
ett pris på verksamheten och dess tillgångar.  
 
Naturligtvis innefattar denna företagsbesiktning ett utlämnande av stora 
mängder information som målbolaget besitter om dess verksamhet och 
kommersiella förhållanden. Det kan även vara av stort intresse för en 
eventuell köpare att få information om målbolagets samarbetsförhållanden 
med kunder, leverantörer och andra partners, vilket kan inkludera 
utlämnanden av avtal och information om dessa tredje parter. Den 
eftertraktade informationen kan således även vara av konfidentiell natur som 
målbolaget åtagit sig att hemlighålla genom en sekretessförbindelse.  
 
Den tredje parten, som den konfidentiella informationen berör, har sällan ett 
eget intresse av att överlåtselen går i lås och saknar således incitament till att 
vara behjälplig i överlåtelseprocessen. Det är snarare av intresse för denna 
part att skydda sin konfidentiella information i största möjliga mån, och aktivt 
försöka hindra ett utlämnande till en potentiell köpare som endast ökar den 
kommersiella risken. Det kan således vara svårt för säljaren och målbolaget 
att inhämta ett samtycke från tredje part till att lämna ut informationen. 
Målbolaget och säljaren ställs å ena sidan inför en problematik när de har att 
förhålla sig till sekretessåtagandet gentemot tredje part, och å andra sidan 
intresset av att lämna ut information vid företagsbesiktningen för att göra en 
korrekt värdering.  
 
Med anledning av denna problematik uppstår frågan hur målbolaget bör 
förhålla sig till konfidentiell information vid en företagsbesiktning.  
 

1.2 Syfte och frågeställning  

Syftet med denna uppsats är att ur ett praktiskt perspektiv undersöka 
standardiserade sekretessförbindelsers räckvidd i samband med företags-
besiktningar. Närmare bestämt undersöks de sekretessförbindelser som ett 
målbolag ingått med andra näringsidkare i den löpande verksamheten, och 
som ställs på sin spets i samband med en försäljning av bolaget. Vidare avses 
att utreda och diskutera under vilka, om några, förutsättningar ett utlämnande 
av konfidentiell information är befogat i den angivna situationen.  
 
För att uppnå uppsatsens syfte besvaras följande frågeställningar:  

- Under vilka förutsättningar sker informationsutlämnanden i samband 
med företagsbesiktningar?  
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- Hur utformas sekretessförbindelser i standardavtal mellan närings-
idkare och vilken rättslig innebörd får de i sammanhanget?  

- Kan ett målbolag, under några omständigheter, lämna ut avtalad 
konfidentiell information i samband med en företagsbesiktning utan 
rättsliga sanktioner?  

 

1.3 Terminologi  

Det kan inledningsvis vara motiverat att närmare definiera vissa närliggande 
termer, med till viss del olika betydelse, som används i uppsatsen. Inom 
LFH:s tillämpningsområde har vissa termer en bestämd betydelse, vilken 
även följs i framställningen nedan när lagstiftningen behandlas. LFH är 
endast tillämplig avseende obehöriga angrepp på företagshemligheter.5 
Angrepp är i sammanhanget ett samlingsbegrepp för de mer specifika 
handlingarna anskaffande, utnyttjande och röjande av företagshemligheter.6  
 
Med anskaffande avses främst att någon bereder sig tillgång till, eller tillägnar 
sig, företagshemligheter. Ett anskaffande kan även innebära att någon förmår 
annan att lämna ut företagshemligheten.7 Med utnyttjande avses att en 
näringsidkare använder företagshemligheten i den egna kommersiella 
verksamheten. Det saknas krav på att utnyttjandet ska medföra vinst,8 men 
detta har en betydelse för om en skadeståndspåföljd kan utdömas.9 Av störst 
relevans för uppsatsens frågeställning är röjande som avser situationer när 
företagshemligheter avslöjas till utomstående part.10 Ett röjande enligt 
legaldefinitionen föreligger således i den situation som avses att utredas i det 
följande.  
 
Närliggande till termen röjande används även termen informations-
utlämnande. Med detta avses ett överlämnande av information till en 
utomstående potentiell köpare i samband med en företagsbesiktning. 
Informationsutlämnande avser således samma situation som röjande men 
används mer generellt, även utan koppling till LFH.  
 

 
5 Se 4 § LFH.  
6 Se 3 § LFH.  
7 Aspegren (2021), kommentar till 3 § LFH, not 14.  
8 Prop. 2017/18:200, s. 144.  
9 Se avsnitt 4.5.2 och 4.5.4 nedan.  
10 Prop. 2017/18:200, s. 144.  
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1.4 Metod 

För att uppnå syftet med uppsatsen och besvara frågeställningarna tillämpas 
som utgångspunkt den rättsdogmatiska metoden. Denna metod kännetecknas 
av att använda de allmänt accepterade rättskällorna, såsom lagstiftning, 
praxis, förarbeten och relevant doktrin inom området för att lösa rätts- och 
tolkningsfrågor.11 Den svenska rättsdogmatismen karaktäriseras av en 
rättspositivistisk utgångspunkt där slutsatser ska grundas på en systematisk 
iakttagelse av auktoritativa rättskällor.12 Dess auktoritet hänförs i sin tur till 
rättskällelärans hierarki där lagstiftning och prejudikat, såväl som förarbeten 
har en given auktoritet. Juridisk doktrin innehar dock inte denna auktoritet i 
sig, utan får sin bärighet genom sin inre tyngd.13 
 
Den rättsdogmatiska metoden tillämpas avseende redogörelse och diskussion 
om det gällande rättsläget. Avseende frågor om sedvanliga förhållanden och 
standardiserade avtalsformuleringar inom näringslivet baseras denna analys 
dels på juridisk doktrin, och dels på iakttagelser av en samling standardavtal 
och avtalsmallar som används inom näringslivet. De traditionella rätts-
källorna ger liten vägledning i hur praktiska transaktionsprocesser, vars form 
inte är lagreglerad, ser ut samt i vilken utsträckning vissa kontraktslösningar 
förekommer inom näringslivet.  
 
För att besvara frågeställningen avseende standardiserade sekretess-
förbindelsers rättsliga innebörd analyseras dess omfattning genom 
avtalstolkning. Det har återkommande inom juridisk doktrin framhållits att 
det inte är möjligt att generellt och ensidigt förklara avtalstolkningens 
tillvägagångssätt genom en logisk eller hierarkisk metod, som samtidigt är 
samstämmigt med praxis på området.14 Även avseende standardavtal görs en 
enskild bedömning baserat på samtliga relevanta tolkningsdata, varför en 
allmängiltigt tillämpbar metodik inte kan fastställas, utan endast 
huvudprinciper för tolkningen.15 Framställningen nedan har således inga 
ambitioner av att ge en generell tolkningsmodell för den aktuella situationen, 
utan diskuterar en möjlig, och i sammanhanget relevant, synvinkel vid 
tolkningen av sekretessförbindelsernas omfattning.  
 

 
11 Kleineman (2018), s. 21.  
12 Olsen (2004), s. 111.  
13 Kleineman (2018), s. 33.  
14 Ramberg & Ramberg (2019), s. 178 med där angivna hänvisningar.  
15 Bernitz (2018), s. 89.  
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1.5 Material  

I enlighet med den rättsdogmatiska metoden baseras framställningen främst 
på studier av lagstiftning, rättspraxis, lagförarbeten samt juridisk doktrin. 
Material av auktoritativ karaktär är dock sparsam avseende kommersiell 
sekretess och kunskapen är i detta hänseende mycket mager, såväl rättsligt 
som praktiskt.16 I uppsatsens deskriptiva delar som berör gällande rätt enligt 
LFH och annan lagstiftning analyseras främst lagtext och förarbeten för att 
utröna rättsläget. Detta material kompletteras även av rättspraxis, främst från 
AD, samt doktrin för att belysa och diskutera den praktiska tillämpningen och 
alternativa synvinklar.  
 
Till följd av att tvister avseende sekretessförbindelser rör värdefull 
konfidentiell information finns det en avhållsamhet inom näringslivet att 
väcka talan inför allmän domstol och riskera en större exponering. Det saknas 
därför ett större urval av prejudikat att tillgå för att analysera hanteringen av 
sekretessåtaganden och brott mot dessa. Däremot tycks dylika tvister 
förekomma i större utsträckning avseende arbetsförhållanden som handläggs 
av AD. Mot bakgrund av detta refereras i framställningen till principiella och 
till synes allmängiltiga ställningstaganden i AD:s praxis, som även bör spegla 
rättsläget vid icke-arbetsrättsliga tvister.17 Till följd av den sparsamma 
prejudikatbildningen refereras även i viss utsträckning till underrätts-
avgöranden från både hovrätter och tingsrätter. Detta görs främst för att 
belysa en praktisk tillämpning eller för att bekräfta doktrinens diskussioner.  
 
LFH ersatte år 2018 den tidigare gällande lag (1990:409) om skydd för 
företagshemligheter, FHL. Genomgående i framställningen hänvisas till 
förarbeten och praxis som berör den nu upphävda FHL. De resonemang som 
baseras på detta material bör dock även vara applicerbara på den nu gällande 
LFH, då ingen ändring avsågs i dessa hänseenden genom den nya 
lagstiftningen.18 
 
Avseende kapitel 2 och 3 som berör praktiska processer inom näringslivet 
baseras denna framställning i huvudsak på doktrin. Eftersom ämnet i dessa 
hänseenden är rent praktisk utan någon direkt lagreglering ger lagtext, 
förarbeten och praxis föga vägledning i hur processerna ser ut i praktiken, 

 
16 Jfr. Fahlbeck (2019), s. 247.  
17 Doktrin som behandlar frågor avseende kommersiell sekretess mellan näringsidkare i icke-
arbetsrättsliga förhållanden hänvisar frekvent till principiella avgöranden från AD, se bl.a. 
Tonell (2021) & Fahlbeck (2019).  
18 Jfr. prop. 2017/18:200, s. 45 ff. & 135; samt Fahlbeck (2019), s. 40 f. 
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varför doktrin primärt används. Beträffande sekretessförbindelser refereras 
även frekvent till doktrin för att belysa den praktiska tillämpningen. I detta 
hänseende refereras främst till framställningar av Tonell som utförligt 
behandlar kommersiella sekretessförbindelser mellan näringsidkare. 
Fahlbeck har dock framhållit att Tonells verk inte tillför någon ny rättslig 
kunskap utan snarare har karaktären av råd för hur sekretessförbindelser kan 
och bör utformas.19 Enligt min mening redogör Tonell för det gällande 
rättsläget ur ett praktiskt perspektiv på ett auktoritativt sätt och lyfter även 
affärsmässiga synpunkter på sekretessförbindelserna. Däremot saknas stöd i 
rättskällorna för vissa resonemang och slutsatser, varför dessa delar inte bör 
anses inneha den auktoritet som den rättsdogmatiska metoden kräver.20 Av 
denna anledning analyseras nämnd doktrin främst för att belysa ett praktiskt 
perspektiv, samt till viss del för att redogöra för rättsläget där stöd i 
rättskällorna finns.  
 
I uppsatsen avses även att redogöra för standardiserade sekretessförbindelsers 
utformning och innebörd. För att utreda detta utgås främst ifrån vedertagna 
modell- och standardavtal som föreskriver om kommersiell sekretess mellan 
näringsidkare. Det använda materialet består i huvudsak av avtalsmallar 
hämtade från verktyget avtalsguiden som är en praktiskt inriktad betaltjänst 
som tillhandahålls via JUNO. Denna tjänst används av verksamma jurister 
samt aktörer inom näringslivet och antas spegla en sedvanlig professionell 
utformning. Avtalsmallarna jämförs även med doktrin och mer bransch-
specifika förlagor från bl.a. Almega och European IP Helpdesk. Sammantaget 
ger standardavtalen en uppfattning om hur sekretessförbindelser utformas 
inom näringslivet och utgör tillsammans ett tillräckligt material för att 
uppfylla uppsatsens syfte.  
 
Till följd av en begränsad materialtillgång har urvalet av doktrin till viss del 
påverkats.  

1.6 Avgränsningar  

Uppsatsen begränsas enligt dess syfte till att behandla informations-
utlämnanden av konfidentiell information i samband med företags-
besiktningar. Vidare behandlas primärt endast svensk rätt, men till viss del 
även EU-rätt i de delar som den svenska lagstiftningen bygger på EU-direktiv. 
De praktiska processer vid företagsöverlåtelser, såväl som sekretess-
förbindelser, har sina rötter i den anglo-amerikanska rätten som därav har viss 

 
19 Fahlbeck (2019), s. 247 not 165.  
20 Se avsnitt 5.2.4 samt kapitel 6.  
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inverkan i institutets utformning och ursprung. Dessa aspekter behandlas 
endast översiktligt då de saknar närmare relevans för uppsatsens fråge-
ställningar.  
 
Avseende företagsöverlåtelseprocessen fokuserar framställningen på 
företagsbesiktningar och i synnerlighet informationsutlämnandet till den 
potentiella köparen. Övriga delar av överlåtelseprocessen behandlas 
översiktligt för att ge kontext till den situation parterna befinner sig i. 
Offentliga uppköpserbjudanden eller företagsöverlåtelser av noterade bolag 
behandlas inte i uppsatsen, varför specifika regleringar på värdepappers-
marknaden eller Takeover-direktivet21 inte berörs. Framställningen fokuserar 
således på aktieöverlåtelser av samtliga aktier i onoterade aktiebolag.  
 
I enlighet med uppsatsen syfte avses att utreda standardiserade sekretess-
förbindelsers innebörd, vilket medför att endast utformningar som 
förekommer i standardavtal och avtalsmallar behandlas. Sekretess-
förbindelser kan utformas på olika sätt och det är inte möjligt att i detta arbete 
undersöka samtliga formuleringar. Vidare behandlas endast avtalade 
kommersiella sekretessförbindelser mellan näringsidkare, vilket medför att 
sekretessåtaganden mellan näringsidkare och anställda, eller andra fysiska 
personer, inte berörs mer än i den utsträckning rättsläget är detsamma för 
relationen mellan näringsidkare. Tystnadsplikt som uppstår på annat sätt än 
genom avtal, samt ageranden i strid med LFH utanför affärsförhållanden, 
berörs inte.  
 
I de fall sekretessobjektet inte särskilt diskuteras förutsätts i framställningen 
att den aktuella informationen är konfidentiell och omfattas av sekretess-
åtagandet eller utgör en företagshemlighet. Någon närmare diskussion om 
informationens karaktär görs således inte då en bedömning kräver att hänsyn 
tas till en stor mängd enskilda omständigheter.  
 
Avseende de delar som berör LFH:s tillämpningsområde behandlas främst 
angreppsformen röjande då denna har störst relevans för uppsatsens 
frågeställning. Andra angreppstyper berörs endast översiktligt i den 
utsträckning de belyser övriga, för uppsatsen, relevanta delar av lag-
stiftningen. Andra rättsområden, såsom immaterialrättsliga och konkurrens-
rättsliga aspekter, faller utanför uppsatsens syfte och behandlas inte i större 
utsträckning än att belysa vissa likheter och skillnader.  
 

 
21 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/25/EG av den 21 april 2004 om uppköps-
erbjudanden.  
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Som framgår ovan avses inte i framställningen att presentera en uttömmande 
diskussion avseende tillämpbara tolkningsmetoder för att bedöma sekretess-
förbindelsernas omfattning. Av utrymmesskäl diskuteras endast den för 
frågeställningen mest relevanta tolkningsmetoden för att utreda om 
informationsutlämnandet kan rättfärdigas i den aktuella situationen.22 
 

1.7 Disposition  

I uppsatsens andra kapitel ges en generell översikt till företagsöverlåtelser 
inom svenskt näringsliv. Kapitlet avser att ge läsaren en inledande kontext till 
den situation som de aktuella parterna befinner sig i vid en försäljning av 
bolaget. Vidare presenteras grundläggande principer, såsom aktiers fria 
överlåtbarhet, samt den rättsliga reglering som finns avseende företags-
överlåtelser. Anknytande till förvärvsprocessen redogörs närmare för 
företagsbesiktningar i kapitel tre. Även här är avsikten att ge läsaren en 
översiktlig kontext till hur en företagsbesiktning går till och varför denna bör 
genomföras. Särskild vikt läggs i detta kapitel på själva informations-
utlämnandet som sker till köparen, och de legala förutsättningarna för detta.  
 
I kapitel fyra redogörs närmare för sekretessförbindelsers utformning och 
innehåll. Inledningsvis i detta kapitel redogörs för sekretessförbindelsers 
bakomliggande syften samt behovet av dylika förbindelser inom näringslivet. 
Vidare diskuteras avtalsfrihetens gränser och inom vilka ramar parterna har 
möjlighet att sluta bindande sekretessavtal. Därefter identifieras vilka 
relevanta beståndsdelar standardiserade sekretessförbindelser består av och 
vilket innehåll dessa vanligtvis har. Valet av sanktionsform behandlas särskilt 
i detta kapitel, då detta kan få stora praktiska konsekvenser i den aktuella 
situationen. Genomgående i kapitlet appliceras identifierade utformningar på 
den aktuella situationen som är föremål för utredning i denna uppsats.  
 
Kapitel fem behandlar frågan om en överträdelse av en sekretessförbindelse 
har skett i den aktuella situationen mot bakgrund av dels det legala skydd mot 
överträdelser som föreskrivs i LFH, och dels av den kontraktuella bundenhet 
som uppstår genom sekretessförbindelsen. Inledningsvis i kapitlet redogörs 
således för LFH:s tillämpningsområde samt diskuterar i vilken utsträckning 
en talan kan göras gällande på denna grund avseende den aktuella situationen. 
Vidare analyseras om det aktuella informationsutlämnandet utgör ett 
avtalsbrott mot sekretessåtagandet samt vilka konsekvenser detta får, både 

 
22 För en genomgående redogörelse av möjliga tolkningsmetoder i sammanhanget se bl.a. 
Lehrberg (2020) samt Bernitz (2018).  
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rent kontraktuellt och enligt LFH. Diskussionen applicerar i stort ett praktiskt 
perspektiv för att utröna hur ett målbolag kan och bör agera i den aktuella 
situationen.  
 
Avslutningsvis presenteras i kapitel sex sammanfattande slutsatser av den 
utredning och analys som förts i uppsatsens övriga delar. Mot bakgrund av 
utredningen presenteras en genomgående sammanfattning och slutsatser dras 
kring uppsatsens frågeställningar för att uppnå syftet.  
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2 Företagsöverlåtelser  

2.1 Inledning  

I samband med företagsöverlåtelser ställs många juridiska spörsmål som rör 
målbolaget på sin spets, då transaktionerna ofta innebär att stora värden 
överlåts och är förknippat med stora risker. Denna riskbild föranleder att en 
grundlig undersökning av målbolaget utförs innan transaktionen genomförs 
för att minimera riskerna samt lindra dess eventuella konsekvenser. För att ge 
kontext till den kommersiella situation som parterna befinner sig i vid 
bedömningen av sekretessförbindelserna är det nödvändigt att först ge en kort 
överblick över transaktionsprocessen, och i synnerlighet informationsutbytet, 
vid företagsöverlåtelser.  
 
Aktiebolagsrätten bygger på den grundläggande principen om aktiers fria 
överlåtbarhet, vilket även kommer till uttryck i 4 kap. 7 § aktiebolagslagen 
(2005:551), ABL. Den fria överlåtbarheten fyller flera viktiga funktioner 
såsom att en tidigare ägare ersätts av en ny utan att det bundna kapitalet 
påverkas, vilket skapar kontinuitet i verksamheten. Principen medför även att 
ägandet hamnar hos den som värderar verksamheten störst och förväntas 
driva den mest effektivt, och bidrar därmed till näringslivets nödvändiga 
förnyelse.23 Det finns således ett starkt intresse av friheten att omstrukturera 
företag och koncerner för att uppnå utvecklingsmål eller att genomföra 
förändringar i delägarkretsen. Näringslivets utveckling karaktäriseras av 
strukturomvandlingar där nya företag skapas, och föråldrade företag anpassas 
för att möta en ny efterfrågan. Företagsöverlåtelser har en central funktion i 
denna omvandlingsprocess och skapar ekonomiska incitament till närings-
livets förnyelse.24  
 
Intresset för företagsöverlåtelser har under det senaste halvseklet ökat kraftigt 
och utgör idag ett viktigt verktyg och en förutsättning för ett vinstdrivande 
näringsliv. Anledningen till ökningen av företagsöverlåtelser är grundad i dels 
stora avregleringar av restriktioner som tidigare begränsade en effektiv 
transaktionsmarknad, och dels en ökad globalisering som vidgat den svenska 
transaktionsmarknaden från en nationell till en internationell marknad.25  

 
23 Prop. 2004/05:85, s. 249 f.  
24 SOU 1990:1, s. 9.  
25 För en närmare redogörelse över företagsöverlåtelsers utveckling ur ett praktiskt perspektiv 
se Lundqvist (2013), s. 205 ff.  
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2.2 Förvärvsprocessen  

Ur ett praktiskt perspektiv genomförs företagsöverlåtelser utefter ett relativt 
enhetligt mönster som följs i de allra flesta förvärvsprocesser. Processen kan 
generellt delas in i tre faser baserat på de övergripande syftena med de 
väsentliga stegen i processen: strategifasen, transaktionsfasen och 
integrationsfasen. Den inledande strategifasen karaktäriseras av motiven till 
att köpa, eller sälja, ett företag och löper fram till köparen och säljaren 
etablerat en kontakt med en gemensam avsikt om en överlåtelse. Därefter 
inleds transaktionsfasen som kan anses utgöra den centrala delen av 
överlåtelsen, där överlåtelseavtal förhandlas fram och köpet rent formellt 
genomförs. Avslutningsvis tar integrationsfasen vid då mål- och köpar-
bolagets verksamheter samordnas, vilken kan pågå i upp till flera år efter 
överlåtelsen.26 Det bör dock framhållas att parterna är fria att själva utforma 
processen utefter egna behov och vissa faser kan således tilläggas, utebli eller 
sammanfalla avseende det enskilda förvärvet.  
 
Den initiala strategifasen och de bakomliggande faktorerna till en företags-
överlåtelse varierar i stor omfattning, och parterna är fria att utefter egna 
behov forma förvärvsprocessen. Förhandlingarna kan exempelvis initieras 
antingen genom att säljande eller köpande part riktar ett konkret erbjudande 
om försäljning av målbolaget, eller att erbjudandet förmedlas genom 
finansiella rådgivare eller andra företagsförmedlare. Anledningarna och 
motiven bakom ett företagsförvärv varierar för olika säljare och köpare. 
Exempelvis kan en köpare vilja komma åt en viss produkt, ett kundsegment 
eller bara öka sin omsättning.27 Motiven bakom en företagsöverlåtelse kan 
generellt delas in i kategorierna rörelsemotiv, värdemotiv och ledningsmotiv, 
där rörelsemotiv tycks vara de vanligaste skälen för en köpare att genomföra 
ett förvärv. Målbolaget avses i dessa situationer att på lång eller kort sikt 
stödja den befintliga rörelsen genom att öka tillväxten, öppna upp för nya 
resurser, skapa synergieffekter eller strategiskt omstrukturera verksam-
heten.28 
 
Liksom köpmotiven kan även säljmotiven hos målbolagets ägare variera och 
vara beroende av målbolagets storlek och ägarstruktur. Skälen till en 
försäljning kan exempelvis vara att renodla verksamheten för att öka 

 
26 Sevenius (2011), s. 106 f.  
27 Forssman (2021), s. 15.  
28 Sevenius (2011), s. 83 ff.  
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aktieägarvärden, eller att realisera tillgångar och frigöra resurser för en 
eventuell investering. Inom ägarledda företag kan motiven vara av mer 
personlig karaktär, exempelvis att motivationen avtagit eller en önskan om att 
realisera resultatet av sitt arbete. Mer vanligt inom mindre företag är att 
överlåtelsen sker på grund av ett generationsskifte eller andra förändringar 
inom delägarkretsen.29 
 
Avseende transaktionsfasen tar denna vid när parterna etablerat en kontakt 
och kan se olika ut beroende på om säljaren väljer att direktförhandla med 
bara en motpart, eller anordna en auktionsprocess.  Vid en auktionsprocess 
lämnar potentiella köpare initiala bud genom s.k. budbrev baserat på ett 
informationsmemorandum avseende målbolaget. Säljaren väljer sedermera ut 
en köpare som motpart i den fortsatta processen. Parterna sluter därefter 
inledande överenskommelser, exempelvis en avsiktsförklaring som reglerar 
de huvudsakliga villkoren för den fortsatta processen, samt sekretessavtal 
som möjliggör en friare diskussion.30 En potentiell köpare kommer därefter 
med stor sannolikhet vilja utföra en företagsbesiktning avseende målbolaget, 
s.k. due diligence, där särskilda risker identifieras och elimineras i möjligaste 
mån. Denna undersökning av bolaget är ofta mycket omfattande och kan 
resultera i köpeskillingsjusteringar, krav på garantier eller till och med att 
förvärvet inte kan genomföras. Löpande under ovannämnda process 
förhandlas det slutliga överlåtelseavtalet fram, som normalt består av ett 
aktieöverlåtelseavtal med viss kringdokumentation. Transaktionsfasen och 
överlåtelsen avslutas genom att avtalshandlingarna signeras och köparen 
tillträder aktierna, vilket kan ske simultant med signering men mer vanligt vid 
ett senare tillfälle.31 
 

2.3 Företagsöverlåtelsers rättsliga 
reglering 

Genomgående i transaktionsprocessen ställs parterna inför flertalet juridiska 
frågeställningar av varierande komplexitet som kan påverka överlåtelsen. 
Frågan om vilken lagstiftning som är tillämplig vid överlåtelse av aktier har 
diskuterats återkommande inom doktrin då det, åtminstone tidigare, råder viss 
tveksamhet.  
 

 
29 Sevenius (2011), s. 83 & 90.  
30 Se vidare avsnitt 3.5.3. 
31 Forssman (2021), s. 15 ff.  
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I och med att aktier utgör lös egendom är köplagen (1990:931), KöpL, 
tillämplig enligt lagens portalparagraf. Lagen är dock illa anpassad till 
överlåtelser av aktier då den avsedda egendomen inom lagens tillämpnings-
område främst är lösöre. Förarbetena till KöpL uppmärksammade denna 
problematik och anförde i samband med detta att avsteg från lagen kan vara 
motiverat i fråga om köp av annat än lösöre och istället tillämpa annan 
lagstiftning, exempelvis 9 § lag (1936:81) om skuldebrev, SkbrL.32 Det finns 
således ett visst utrymme att i det enskilda fallet frångå en strikt tillämpning 
av KöpL vid företagsöverlåtelser, även om lagen formellt är tillämplig.33 Det 
bör även framhållas att den internationella köplagen (CISG), som den svenska 
lagen delvis bygger på, inte är tillämplig avseende köp av aktier.34 
 
Vid överlåtelser av hela eller stora delar av aktierna i ett företag tycks det 
numera råda konsensus i att KöpL är tillämplig enligt 1 §, samt även 80 § som 
reglerar rätten till utdelning vid köp av aktier. Tillämpningen av KöpL har 
även styrkts av HD i äldre praxis vilket starkt talar för lagens tillämplighet 
vid företagsförvärv.35 Vid köp av enstaka aktier saknar dock KöpL 
tillämplighet då överlåtelsen istället regleras av SkbrL, även om det ännu 
råder viss oklarhet avseende gränsdragningsproblematiken.36 
 
Att KöpL är tillämplig vid företagsöverlåtelser medför att lagens risk-
fördelning och regleringar avseende felansvar och undersökningsplikt 
aktualiseras. Detta får följden att säljaren står risken för felaktigheter i 
företaget samt riktigheten av den information som förmedlas i samband med 
överlåtelsen. Köparen, å andra sidan, står risken för felaktigheter som denne 
känt till eller borde känt till om undersökningsplikten hade uppfyllts. Det får 
således en stor köprättslig betydelse om köparen uppmanats, fått tillfälle eller 
genomfört en företagsbesiktning i samband med överlåtelsen.37 KöpL är i sin 
helhet dispositiv och ersätts vanligtvis med en avtalad riskfördelning i 
överlåtelseavtalet. Denna riskfördelning består generellt i att köparen 
genomför en grundlig företagsbesiktning där felaktigheter i bolaget förväntas 

 
32 Prop. 1988/89:76 s. 61.  
33 För ett mer utförligt resonemang avseende KöpL tillämplighet vid aktieöverlåtelser samt 
en närmare genomgång av uttalanden inom doktrin se Stockholms tingsrätts dom 2020-01-
17, mål nr. T 17404-18.  
34 Se artikel 2 CISG.  
35 NJA 1976 s. 341. Notera dock att rättsfallet rör en tillämpning av den tidigare köplagen 
även om de principiella resonemangen även bör gälla nu gällande köplag.  
36 Svernlöv (2004).  
37 Se vidare avsnitt 3.3 samt Johansson (1990) för en mer utförlig diskussion om den 
köprättsliga betydelsen av undersökningsplikt vid företagsöverlåtelser.  
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att upptäckas, medan säljaren i en garantikatalog lämnar utfästelser om ansvar 
vid vissa eventuella brister i företaget.38  
 
Processen vid företagsöverlåtelser är ofta mer komplex än vid sedvanliga köp 
av lösöre som KöpL avser att reglera. Delar av överlåtelseavtalet reglerar 
annat än själva köpet av aktier, exempelvis villkor för förvärvets 
genomförande samt konkurrensbegränsningar och sekretess. Dylika 
bestämmelser saknar tillräcklig anknytning till själva köpet för att KöpL ska 
vara tillämplig. Närmast tillämpliga lagstiftning är istället lag (1915:218) om 
avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, AvtL, samt 
allmänna avtalsrättsliga principer. Olika lagstiftningar kan således vara 
tillämpliga avseende olika delar av överlåtelseavtalet vilket är viktigt att 
uppmärksamma i överlåtelseprocessen.39 De omfattande avtalen vid 
förvärvsprocessen ersätter således ofta de dispositiva regleringar i både AvtL 
och KöpL då dessa regelverk snarare ger en grundläggande struktur för 
principer och tolkning av rättshandlingarna. Förvärvsprocessen är dock inte 
avgränsad till endast köp- och avtalsrättens områden, utan i stort sett varje del 
av förmögenhetsrätten kan aktualiseras, även om dessa delar inte kommer 
behandlas vidare i denna framställning.40  
 

 
38 Sevenius (2011), s. 360 f.  
39 Forssman (2021), s. 19.  
40 För en översiktlig genomgång över andra rättsområden av relevans vid företagsöverlåtelser 
se Sevenius (2011), del 4 s. 341–460.  
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3 Företagsbesiktningar  

3.1 Inledning  

Företagsbesiktning är en företeelse som till stora delar är hämtad från den 
angloamerikanska rätten och som sedan 1990-talet varit en central del inom 
det svenska näringslivet. Begreppet företagsbesiktning är det svenska namnet 
för det engelska uttrycket due diligence, även om det engelska alternativet, 
eller akronymen DD, också används flitigt inom svenskt näringsliv. Due 
diligence-processen har en nära anknytning till den angloamerikanska och 
internationella rättsprincipen Caveat Emptor, som närmast kan översättas till 
ett aktsamhetsansvar. Denna princip gäller inte inom svensk rätt och innebär 
kort att fel i godset utgör normalt köparens risk, varför denne har en 
omfattande undersökningsplikt. En köpare är skyldig att genom både aktivt 
handlade och passivitet vara rimligt försiktig, då ett motsatt handlande skulle 
anses som oaktsamt.41 Som framgår ovan genomförs företagsbesiktningen 
under transaktionsfasen och pågår ofta löpande och parallellt med andra 
förhandlingar.  
 

3.2 Motiv bakom en företagsbesiktning  

Långt ifrån alla företagsöverlåtelser föregås av en företagsbesiktning då det 
inte alltid är nödvändigt vid exempelvis generationsskiften eller då köparen 
är väl införstådd i målbolagets verksamhet. Däremot är företagsöverlåtelser 
generellt förknippat med mycket stora risker, vilket kan illustreras med att 
mellan hälften och två tredjedelar av samtliga överlåtelser misslyckas. Dessa 
risker kan dels vara av mer strukturell karaktär, exempelvis att varje 
transaktion är unik och att intressekonflikter ofta ställs på sin spets, och dels 
av individuell karaktär där den enskilda affärens komplexitet har stor 
inverkan. Till följd av denna tydliga riskbild har företagsbesiktningar blivit 
en central del i förvärvsprocessen för att fånga upp riskerna innan 
transaktionen genomförs och lindra dess konsekvenser.42  
 
Utöver den riskbild som är förknippad med företagsöverlåtelser finns det 
generellt ytterligare fyra skäl till att genomföra en företagsbesiktning som kan 
indelas i logiska, legala, ekonomiska och psykologiska skäl. De logiska 

 
41 Sevenius (2013), s. 26 ff. & 53 f.; Svernlöv (2004).  
42 Sevenius (2013), s. 46 ff.  
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skälen till att utföra en undersökning bygger på sunt förnuft, att man bör 
undersöka köpobjektet innan transaktionen genomförs, och är en princip som 
återfinnes bl.a. inom köprätten. Genom en företagsbesiktning förs även 
köparens förväntningar, säljarens erbjudande och målbolagets faktiska 
förhållanden närmare varandra vilket förbättrar möjligheterna för ett lyckat 
förvärv. Vad gäller det legala syftet utgör undersökningen en grund för en 
köprättslig riskfördelning samt associationsrättsligt styrelseansvar. De 
ekonomiska incitamenten till en företagsbesiktning är tydliga och grundar sig 
främst i att uppnå en korrekt värdering och undvika en överprissättning.43 
Även säljaren har här ett stort ekonomiskt intresse av att visa upp målbolaget 
från sin bästa sida och belysa värdefulla tillgångar inom verksamheten som 
leder till en högre värdering.  
 

3.3 Köprättslig relevans  

Som påvisats ovan råder det numera konsensus kring att KöpL är tillämplig 
på företagsöverlåtelser av hela eller betydande delar av ett aktiebolag. Ur en 
köprättslig synvinkel fyller således företagsbesiktningen en viktig funktion 
som även kan få rättsliga konsekvenser, varför KöpL särskilt bör beaktas i 
förvärvsprocessen.  
 
Den köprättsliga riskfördelningen i samband med köp enligt KöpL är 
fullständigt reglerad, vilket innebär att antingen köparen eller säljaren åläggs 
risken för felaktigheter i rättsförhållandet. Riskfördelningen regleras i 17–21 
§§ KöpL, där 17 § anger att köpobjektet ska överensstämma med avtalet, och 
utgör grunden för felbedömningen.44 Delar av risken kan dock förskjutas till 
köparen då 20 § KöpL anger att köparen inte får åberopa fel som han måste 
anses ha känt till vid köpet.45 Detta lagrum ger uttryck för köparens 
undersökningsplikt som vid företagsöverlåtelser i regel uppfylls genom en 
företagsbesiktning.  
 
Köparen har som utgångspunkt inte någon skyldighet att undersöka 
köpobjektet, utan kan normalt förlita sig på att detta är felfritt.46 Om säljaren 
däremot uppmanar köparen att utföra en undersökning får fel som bör 
uppmärksammats i denna undersökning inte åberopas.47 Uppmaningen 

 
43 Sevenius (2013), s. 51 ff.  
44 Sevenius (2013), s. 320 f.  
45 Svernlöv (2004). 
46 Hultmark (1992), s. 174.  
47 Se 20 § andra stycket KöpL.  
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behöver dock inte vara uttrycklig, utan det är tillräckligt att den lämnas 
indirekt genom att exempelvis hålla köpobjektet tillgängligt för 
undersökning.48 Avseende företagsöverlåtelser bör uppmaningen således vara 
fullbordad om relevant information och handlingar presenteras för köparen i 
ett datarum eller på annat likvärdigt sätt.  
 
Vid i princip samtliga företagsförvärv gör köparen en värdering av 
målbolaget för att kunna lägga ett bud i relation till företagets värde. Som 
behandlas nedan kan värderingen och besiktningen ta många olika former 
vilket föranleder frågan om detta alltid ska anses utgöra en uppfyllelse av 
undersökningsplikten. Inom doktrin har det framhållits att det, mot bakgrund 
av att en värdering alltid görs, är underförstått att en undersökning enligt 20 
§ KöpL ska utföras och att eventuella fel således bör uppmärksammas.49 
Vissa situationer kan dock föranleda en godtagbar anledning till att inte utföra 
en undersökning, trots säljarens uppmaning om detta. En dylik situation kan 
exempelvis uppstå om relevanta räkenskapshandlingar är oåtkomliga eller om 
säljaren lämnat specifika garantier eller utfästelser.50 
 
Förvärv av samtliga aktier i aktiebolag är betydligt mer komplexa än köp av 
lösöre vilket även medför att undersökningen vid en förtagsbesiktning måste 
vara mer omfattande. Den riskfördelning som följer av KöpL är därför sällan 
önskvärd vid företagsöverlåtelser då en rättsprövning blir alltför komplex för 
att effektivt ta tillvara på sin rätt. Ur ett praktiskt perspektiv sätts därför 
KöpL:s reglering ofta ur spel genom att i överlåtelseavtalet föreskriva om en 
alternativ riskfördelning. Denna utformas vanligtvis på så sätt att köparen 
föreskrivs att genomföra en utförlig företagsbesiktning där samtliga fel bör 
identifieras och kan således inte åberopas som fel efter transaktionen. Säljaren 
utfäster istället garantier avseende förhållanden av särskilt vikt för köparen 
för att väga upp köparens relativt omfattande risk.51 Detta medför ofta långa 
och omfattande garantikataloger som förhandlas fram av parterna, men 
resulterar i en riskfördelning anpassad till det enskilda förvärvet.52 
 

 
48 Prop. 1988/89:76, s. 94 
49 Hultmark (1992), 175.  
50 Hultmark (1992), s. 178. 
51 Sevenius (2011), s. 360 f.  
52 För exempel och närmare redogörelse av garantikatalogens utformning, se Forssman 
(2021), s. 75–107.  
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3.4 Besiktningsformer  

En företagsbesiktning kan utföras på olika sätt beroende på bl.a. 
transaktionens karaktär, målbolagets komplexitet samt parternas intressen 
och förväntningar. Den vanligaste formen av företagsbesiktning är en 
köparundersökning som utförs av köparen och dess rådgivare. Företrädesvis 
skickas i dessa fall en frågelista till säljaren varpå informationen samlas in av 
säljaren från målbolaget, för att sedan granskas av köparen. Det förekommer 
även att säljaren utför en egen säljarundersökning av målbolaget, vilket kan 
vara att föredra då målbolaget utbjuds genom en auktionsprocess. Vid en 
dylik process samlar säljaren in relevant information avseende målbolaget för 
att sedermera strukturera och presentera materialet i ett datarum som 
eventuella köpare bjuds in till. Genom detta förfarande kan säljaren 
kontrollera att köparna får en bild av ett organiserat målbolag med god 
kontroll över sin dokumentation, samt att säljaren får möjlighet att bota vissa 
brister innan köparen blir varse om dem. Undersökningen presenteras i form 
av en rapport som sedan ligger till grund för köparens bedömning av 
målbolaget.53  
 
Undersökningen kan i sin tur delas in i tre olika delbesiktningar: sedvanlig, 
utökad och särskild företagsbesiktning. Var och en av dessa delmoment fyller 
en funktion och utförs i varierande omfattning beroende av parternas behov. 
Den sedvanliga företagsbesiktningen är allt vanligast och utgör en form av 
standard eller god sed vid företagsöverlåtelser inom näringslivet. Denna 
undersökning utgörs av en kommersiell, finansiell och legal besiktning och är 
ofta tillräcklig för att identifiera de mest väsentliga riskerna vid ett förvärv.54  
 
Den kommersiella besiktningen, även kallad commercial due diligence/CDD, 
är inriktad på de operativa funktionerna inom målbolaget och innefattar bl.a. 
områden som marknad, konkurrens, kunder, produkter och organisation. Den 
kommersiella besiktningen utgör en del av köparens affärsmässiga analys av 
transaktionens värde. Den finansiella besiktningen, även kallad financial due 
diligence/FDD, är klart mer avgränsad och utförs ofta av revisionsbyråer å 
köparens vägnar. Undersökningen har många likheter med och påverkar 
företagsvärderingen, och syftet är att samla in uppgifter som kan ha relevans 
för köpeskillingens storlek. Undersökningen är i huvudsak fokuserad kring 
resultat- och balansräkning, även om samtliga finansiella faktorer inom 
bolaget är av relevans. Den legala besiktningen, legal due diligence/LDD, 
innefattar en genomgång av rättslig information och dokumentation i 

 
53 Forssman (2021), s. 29 ff.  
54 Sevenius (2013), s. 67 f.  
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målbolaget, avtalshandlingar, immateriella rättigheter m.m. Syftet med 
undersökningen är att säkerställa att målbolaget har skötts i enlighet med 
gällande lagstiftning och att inte några eventuella tvister eller åtal riskeras 
efter tillträdet.55 
 
Större delen av en företagsbesiktning består vanligtvis i en granskning av 
målbolagets kommersiella avtal för att kontrollera bl.a. avtalets fortlevnad, 
eventuella betungande villkor och värdefulla avtalsförhållanden. Ett urval av 
de mest relevanta avtalen är ofta nödvändigt för att begränsa mängden 
material att undersöka.56 
 
Utöver den sedvanliga företagsbesiktningen som är relevant att utföra vid näst 
intill samtliga företagsöverlåtelser kan det, beroende på den enskilda 
transaktionen och målbolaget, finnas behov av att även utföra en utökad eller 
särskild företagsbesiktning. En utökad besiktning innefattar vanligtvis en 
skatterättslig, organisatorisk, teknisk och miljömässig undersökning, vilket 
det i de flesta fall finns skäl att utföra. I det enskilda fallet kan det även vara 
motiverat att utföra en särskild företagsbesiktning som är inriktat på ett 
avgränsat sakområde av särskild relevans för målbolaget. Avseende 
exempelvis teknikintensiva eller skapande företag kan en särskild 
immaterialrättslig undersökning vara motiverad.57 
 
Företagsbesiktningen avslutas vanligtvis med att köparens rådgivare 
sammanställer identifierade risker och konkreta förslag på åtgärder, och 
presenterar detta för köparen i form av delrapporter eller en slutrapport. 
Rapporterna utgör sedermera underlag för de fortsatta förhandlingarna och 
köparen kan välja mellan att dela med sig av rapporterna, eller hemlighålla 
dessa för sin motpart.58 
 

 
55 Sevenius (2011), s. 252 f.; Gustafsson & Lundén (2020), s. 111 f. 
56 Svernlöv (2004); jfr. även Forssman (2021), bilaga 2 punkt 9, s. 250 f., för exempel på 
vilken information avseende avtalshandlingar som normalt är relevant vid en företags-
besiktning.  
57 För en mer utförlig genomgång över olika besiktningsformer och dess komponenter, se 
Sevenius (2013), s. 88–120.  
58 Moreira & Bergman (2019), s. 84; Sevenius (2011), s. 260 f.  
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3.5 Informationshantering  

3.5.1 Tillgängliggörande av information  

Den centrala praktiska handlingen som är föremål för utredning i denna 
framställning är det överlämnande av information som sker i samband med 
en företagsbesiktning. Denna till synes triviala handling kan brytas ner och 
analyseras avseende processens parter och vilken information som är aktuell, 
vilket i slutändan kan få en rättslig inverkan.  
 
Som framgår ovan berör en transaktionsprocess fler aktörer än endast en 
köpare och säljare. Båda parter anlitar ofta rådgivare och besiktningskonsulter 
vid en företagsbesiktning, och även målbolaget och dess ledning är i högsta 
grad involverad i besiktningsprocessen. Informationsutlämnandet av 
uppgifter från ett aktiebolag har därför dels en formell, och dels en praktisk 
sida. Den formella sidan bygger på den centrala partsrelationen mellan 
köparföretaget och säljarföretaget/aktieägaren.  
 
Uppgifter om målbolaget lämnas rent formellt från målbolaget till säljaren, 
för att säljaren sedan ska kunna värdera sitt innehav och dela med sig av 
uppgifterna till köparen. I praktiken sker informationsutlämnandet mer 
pragmatiskt och utförs av de formella parternas representanter. Målbolagets 
ledning samlar in efterfrågad information och överlämnar denna på uppdrag 
av säljaren till köparens utsedda rådgivare. Aktieägares, respektive 
utomstående parters, rätt till företagsinformation regleras inom både 
aktiebolagsrätten och redovisningsrätten, som tillsammans skapar 
utgångspunkten och ramen för målbolagsledningens informations-
spridning.59 

 
59 Sevenius (2013), s. 356 ff.  
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Figur 1: Informationsutlämnandets formella och praktiska sida.60 
 

3.5.2 Legala förutsättningar för 
informationsutlämnandet 

Aktiebolags- och redovisningsrätten reglerar vilken typ av information som 
är tillgänglig avseende ett aktiebolag och kan delas upp i tre olika 
informationstyper: publik information som bolaget är skyldig att lämna till 
allmänheten, aktieägarinformation som lämnas ut på begäran av aktieägare, 
samt förbjuden information som inte får lämnas ut av företagsledningen.61  
 
Ett inledande steg i en företagsbesiktning är ofta att i förhand söka efter 
offentliga uppgifter om målbolaget, och kan göras redan innan förhandlingar 
påbörjas. Offentliga register såsom näringslivsregistret och företags-
inteckningsregistret, tillsammans med andra offentliga uppgifter från 
exempelvis domstolar i målbolagets svarandeforum eller kreditupplysningar, 
kan utgöra användbara informationskällor och är också uppgifter som 
företagsledningen alltid kan lämna ut.62 Räkenskapsuppgifter och annan 
bolagsrättslig information som skickas in till Bolagsverket, såsom 
bolagsordning och bolagsstämmoprotokoll, är också offentliga och kan alltid 
lämnas ut.63 Enligt 5 kap. 10 § ABL ska även aktieboken hållas tillgänglig för 

 
60 Figur baserad på Sevenius (2013), s. 357.  
61 Sevenius (2013), s. 358; jfr. även Wist m.fl. (2001) som applicerar ett liknande 
förhållningssätt avseende rätten till information inom den finska associationsrätten.  
62 Svernlöv (2004).  
63 Sevenius (2013), s. 359.  
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var och en som önskar att ta del av denna, vilket är av intresse för en eventuell 
köpare som därigenom kan säkerställa målbolagets ägarkrets.64 
 
ABL reglerar framförallt en aktieägares rätt till information om bolaget, vilket 
får direkt inverkan för den formella sidan av informationsutlämnandet vid en 
företagsbesiktning. Normalt tillgodoses en aktieägares informationsbehov 
genom årsredovisningen men ABL föreskriver om extra informations-
rättigheter, främst med syftet att skydda minoritetsägare. 7 kap. 32 § ABL 
föreskriver om aktieägares frågerätt vid bolagsstämman där ledningen är 
skyldig att lämna uppgifter om bl.a. förhållanden som kan påverka bolagets 
ekonomiska situation.65 Informationsrätten för aktieägare i fåmansbolag är 
dock enligt 7 kap. 36 § ABL mer omfattande och innefattar rätt att ta del av 
bl.a. räkenskapshandlingar, avtal, rapporter och korrespondens i den 
utsträckning som krävs för att bedöma företagets ställning eller ta beslut i 
ärenden på bolagsstämman.66 Aktieägare i fåmansbolag har även rätt till 
utredningshjälp av ombud eller biträde, och utredningen kan ha motsvarande 
omfattning av en företagsbesiktning.67  
 
Aktieägares rätt till information begränsas dock av ett skaderekvisit då 
information inte får lämnas ut om det riskerar att väsentligen skada bolaget. 
Skaderekvisitet gäller oavsett om bolaget är ett fåmansbolag eller inte, även 
om risken ska vara påtaglig avseende fåmansbolag, och en bedömning görs i 
det enskilda fallet av bolagsledningen.68 Att företagshemligheter eller annan 
konkurrenskänslig information lämnas till en aktieägare för att sedermera 
spridas till utomstående parter kan utgöra en risk för skada och bör således 
kunna vägras av styrelsen. Eftersom rätten att vägra ett informations-
utlämnande grundar sig på styrelsens plikt att handla i bolagets och 
aktieägarnas intresse skulle aktieägarna, genom ett enhälligt beslut, kunna 
ålägga styrelsen att utlämna informationen trots risken för väsentlig skada.69 
 
Rekvisitet att den riskerande skadan ska vara väsentlig innebär att rätten att 
vägra utlämnandet inte inträder så fort en risk kan identifieras.70 Exempel på 
upplysningar som undantas aktieägarnas frågerätt har ansetts vara företags-
hemligheter om målbolaget som riskerar att utnyttjas av en konkurrent.71 Det 

 
64 Prop. 2004/05:85, s. 281.  
65 Sevenius (2013), s. 359.  
66 SOU 1978:66, s. 200.  
67 Prop. 1997/98:99, s. 244.  
68 Nerep m.fl. (2020), kommentar till 7 kap. 32 § ABL.  
69 SOU 1995:44, s. 175.  
70 Nerep m.fl. (2020), kommentar till 7 kap. 32 § ABL.  
71 Prop. 1975:103, s. 404.  
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kan således ifrågasättas om konfidentiell information om annat bolag 
innefattas i skaderekvisitet. För att så ska vara fallet bör ett röjande av 
informationen medföra väsentliga konsekvenser för målbolaget genom 
exempelvis ett stort vite eller en förlust av en viktig samarbetspartner.  
 
Den aktiebolagsrättsliga regleringen av vilken information som är förbjuden 
att lämna ut består dels av generalklausulerna i 7 kap. 47 § och 8 kap. 41 § 
ABL, och dels företagsledningens allmänna vårdsplikt. Generalklausulerna är 
utformade utefter principen om likabehandling och informationsutlämnandet 
får inte ge en aktieägare eller annan en fördel samtidigt som det innebär en 
nackdel för företaget eller annan aktieägare.72 Genom en företagsbesiktning 
kan en potentiell köpare, inom personkategorin ”annan”, få en otillbörlig 
fördel i förhållande till andra aktieägare om köparen får tillgång till mer 
detaljerad information än de befintliga aktieägarna har tillgång till. 
Företagsledningen innehar en sysslomannaställning i förhållande till 
aktiebolaget, vilket medför en vårdsplikt avseende bolagets och aktieägarnas 
intressen. Detta innefattar en tystnadsplikt avseende angelägenheter som kan 
skada bolaget om de yppas till utomstående och är sanktionerat med 
skadestånd enligt 29 kap. 1 § ABL.73  
 
Aktiebolagsrättsligt så saknas det således hinder för företagsledningen att 
lämna ut information så länge detta kan göras utan väsentlig skada för bolaget 
eller aktieägarna. Det kan motsatsvis hävdas att företagsledningen har en 
skyldighet att medverka och främja en företagsbesiktning i linje med 
aktiernas fria överlåtbarhet i 4 kap. 7 § ABL, samt till följd av skyldigheten 
att agera i bolagets och aktieägarnas intresse.74 Det kan vidare ifrågasättas om 
ett brott mot ett sekretessåtagande kan medföra en väsentlig skada i detta 
hänseende.  
 
Avseende avtalad konfidentiell information i relation till ett annat bolag än 
målbolaget saknas det principiella aktiebolagsrättsliga hinder för ett dylikt 
utlämnande, under förutsättningen att utlämnandet anses främja målbolagets 
intressen. Även om målbolaget riskerar ett eventuellt vite eller en tvist till 
följd av brott mot ett sekretessåtagande, och utgör således en risk för väsentlig 
skada, kan aktieägarna genom ett enhälligt beslut få den önskade 
informationen utlämnad.  
 

 
72 Johansson m.fl. (2020), kommentar till 7 kap. 47 § & 8 kap. 41 § ABL.   
73 Sevenius (2013), s. 361.  
74 Jfr. Stattin (2008), främst s. 751 f., för en närmare redogörelse av detta resonemang.  
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3.5.3 Informationsanvändning  

Som tidigare framgått ingår köparen och målbolaget vanligtvis ett sekretess-
avtal75 som ett första skede i den inledande delen av transaktionsfasen. Denna 
förbindelse reglerar köparens användning av den ofta känsliga information 
som förmedlas under företagsbesiktningen och syftar framförallt till att hindra 
köparen från att förmedla informationen till en tredje part, eller använda 
informationen för egna syften. För att vidare begränsa risken för otillbörlig 
användning av informationen kan förbindelsen sanktioneras med ett vite. I 
annat fall riskerar målbolaget eller säljaren att gå miste om sin rätt på grund 
av det svåra bevisläge situationen uppställer. Om säljaren, istället för 
målbolaget, är part i sekretessavtalet måste denne visa sin skada indirekt 
genom exempelvis ett minskat aktievärde i målbolaget till följd av röjandet 
av informationen.76  
 
Sekretessförbindelsen under transaktionsprocessen kan utformas på många 
olika sätt och dess komplexitet varierar beroende på den enskilda situationen. 
En sekretessklausul kan exempelvis formuleras på följande sätt:  
 

"Köparen får endast använda Informationen för utvärdering av Bolaget inför det 
planerade förvärvet av Aktierna och Köparen förbinder sig att inte, under en period 
om fem (5) år från detta Åtagandes undertecknande, för tredje man avslöja 
Information eller att på något sätt använda Information i sin egen eller annans 
verksamhet. 
 
Köparen förbinder sig även att tillse att anställda, konsulter och styrelseledamöter 
inte till utomstående vidarebefordrar Information. Det åligger därvid Köparen att 
tillse att de anställda, konsulter och styrelseledamöter som kan antas komma i kontakt 
med Information är bundna att hemlighålla denna Information i samma utsträckning 
som Köparen enligt detta Åtagande.”77 

 
Utöver den inomobligatoriska sekretessförbindelsen regleras även köparens 
användning av den erhållna informationen till viss del av tystnadsplikt från 
lagstiftning, EU-direktiv och marknadsplatsers särskilda regler. Däribland 

 
75 Skilj denna sekretessförbindelse under transaktionsprocessen från den sekretessförbindelse 
mellan målbolaget och tredje part som är föremål för utredning i denna framställning och 
som behandlas i kapitel 4 nedan.  
76 Forssman (2021), s. 27 f.  
77 Cit. Forssman (2021), bilaga 1, s. 240 f., p 3.1 & 3.2. Observera att endast sekretess-
åtagandet återges ovan och att ytterliga regleringar är vanliga i kompletta sekretessavtal, se 
vidare avsnitt 4.4 nedan.   
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kan nämnas att dataskyddsslagen (2018:218) och GDPR78 reglerar hur 
personuppgifter om bl.a. kunder, medarbetare och andra befattningshavare får 
hanteras och överföras. Vidare är det vanligt att en potentiell köpare till 
målbolaget även är en konkurrent, varför konkurrenslagen (2008:579) och 
dess reglering av konkurrenshindrande samarbeten och företags-
koncentration är tillämplig. I det fall parterna eller målbolaget är börsbolag är 
information om både företaget och själva transaktionen kurspåverkande 
varför man även har att förhålla sig till marknadsmissbrukslagen (2016:1306), 
Takeover-direktivet samt eventuella särskilda regler för marknadsplatsen, 
avseende informationshanteringen.79  
 
Ovannämnda lagregleringar faller utanför uppsatsens syfte och behandlas inte 
vidare i framställningen. Till följd av att stora delar av den information som 
lämnas ut i samband med företagsbesiktningen utgör företagshemligheter är 
även LFH av stor relevans för såväl informationsanvändningen som själva 
utlämnandet av konfidentiell information. Denna lagstiftning och dess 
inverkan behandlas närmare i avsnitt 5.2 nedan.  

 
78 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd 
för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet 
av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG.  
79 Sevenius (2013), s. 363–384.  
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4 Sekretessförbindelser  

4.1 Inledning   

Inom näringslivet flödar mängder av information om företags kommersiella 
verksamhet, både internt och externt. Denna information har sedan 
övergången från industrisamhället till ett informationssamhälle fått allt större 
betydelse och representerar ofta stora värden i verksamheten. Av denna 
anledning finns det ett intresse av att skydda känslig information från 
otillbörligt utnyttjande av utomstående parter. I detta kapitel behandlas de 
sekretessförbindelser som sluts mellan näringsidkare i den löpande 
kommersiella verksamheten, till skillnad från den särskilda sekretess vid 
förvärvsprocessen som redogörs för ovan. Den sekretessförbindelse som är 
föremål för utredning i denna framställning är således den mellan målbolaget 
och tredje part vid en tidpunkt innan målbolaget blev föremål för en 
företagsöverlåtelse.  
 

4.2 Sekretessförbindelsers syfte och 
funktion  

Behovet av ett avtalat skydd avseende känslig information kan bli aktuellt i 
samtliga kommersiella relationer där ett informationsutbyte mellan två eller 
flera parter är nödvändigt. Skyddsvärd information kan exempelvis bestå av 
affärsidéer, tekniska innovationer eller affärsmodeller där informationens 
värde står och faller med att uppgiften inte röjs. Ett agerande i efterhand kan 
således både vara irrelevant samt problematiskt att genomdriva, varför ett 
proaktivt handlande genom sekretessåtaganden fyller en viktig funktion. 
Sekretessförbindelser är idag ett återkommande inslag i sedvanliga 
kommersiella relationer och benämns ofta Non-Disclosure Agreements eller 
NDA. Sekretessklausuler återfinns mycket frekvent i exempelvis 
franchiseavtal, licensavtal, uppdragsavtal och agentavtal, och inkorporeras i 
kommersiella avtal näst intill slentrianmässigt i form av s.k. boilerplate-
klausuler, utan att närmare överväga parternas behov eller klausulens 
utformning.80 
 

 
80 Tonell (2021), s. 19 f. & 79.  
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Avtalade sekretessförbindelser har dels en betydelsefull psykologisk effekt 
som verkar preventivt för att hindra ett röjande av informationen, och dels en 
ren rättslig effekt som först blir aktuell vid själva röjandet.81 Genom att 
precisera vilken specifik information som är konfidentiell blir mottagaren 
medveten om att informationen är hemlig och att ett röjande kan få 
konsekvenser. Vidare bör även sekretessförbindelsens bakgrund och syfte 
anges för att visa på den gemensamma partsavsikten vid en eventuell 
avtalstolkning, men även för att vägleda parterna i sitt framtida handlande och 
öka förutsebarheten avseende förpliktelsens omfattning.82 Att närmare 
definiera vilken information som ska hemlighållas får även en betydelsefull 
rättslig effekt då avtalet kompletterar och förstärker det legala skyddet för 
företagshemligheter enligt LFH.83 
 
Ett skriftligt sekretessavtal är ett starkt bevismedel som främjar informations-
givarens möjligheter att nå framgång vid en talan enligt LFH mot den som 
röjt den konfidentiella informationen. Utöver det legala skydd som LFH 
tillgodoser kan sekretessavtalet på inomobligatorisk grund utvidga lagens 
skyddsområde avseende bl.a. immaterialrättsligt skydd och anslutande 
förpliktelser, såsom återlämnande eller förstörande av mottagen 
information.84 Möjligheten att avtala om ett bestämt vite fyller också en viktig 
funktion då det verkar preventivt genom avskräckning, men kan också vara 
avgörande för om en ersättningsskyldighet kan påföras eller inte till följd av 
det svåra bevisläget vid en skadeståndstalan.85 
 

4.3 Avtalsfrihetens gränser  

4.3.1 Inledning  

Det saknas en särskild lag som reglerar sekretessavtal och vad ett dylikt avtal 
får innehålla, utan AvtL och allmänna avtalsrättsliga principer gäller. Detta 
innebär att avtalsfrihet gäller som utgångspunkt och att parterna är fria att 

 
81 Tonell (2021), s. 87.  
82 Ramberg (2005), s. 289 f.; Magnusson (2002/03), s. 170. Att sekretessförbindelser ofta har 
karaktären av boilerplate-klausuler gör att en sådan bakgrund ofta saknas vilket kan få 
rättsliga konsekvenser, se vidare avsnitt 5.3.2 nedan.  
83 Ett ansvarsutkrävande enligt 6 § LFH förutsätter att informationen lämnats i förtroende och 
att mottagaren insett att informationen inte får spridas vidare, vilket sekretessförbindelsen 
påvisar. Se vidare om LFH i avsnitt 5.2 nedan.  
84 Tonell (2021), s. 87 ff.  
85 Jfr. AD 2011 nr 11. Se vidare avsnitt 4.5 nedan avseende val av sanktionsform.  



 
 
 

35 

träffa överenskommelser utefter sina behov.86 Friheten är dock inte utan 
undantag då tvingande lagstiftning och rättsliga principer i vissa fall kan 
begränsa avtalsfriheten. Dessa principer om otillåtet avtalsinnehåll saknar en 
uttrycklig reglering i AvtL, utan det har överlämnats på domstolarna att 
bedöma den aktuella rättshandlingen. I allmänhet innebär ogiltigheten att den 
otillåtna regleringen ersätts av de tvingande lagreglerna, varför rätts-
handlingen i regel består men med andra rättsverkningar.87 I det fall parterna 
har avtalat om en alltför långtgående sekretess, eller uteslutit i lag tvingande 
undantag från sekretessåtagandet, saknar således avtalet rättsverkan i dessa 
delar.88 
 

4.3.2 LFH:s begränsning av avtalsfriheten  

Som tidigare nämnts kompletterar sekretessavtalet bestämmelserna i LFH 
genom att avtalsförbindelsen uppfyller aktivitetsrekvisitet i 2 § första stycket 
3. Lagen är i huvudsak dispositiv och parterna har stor frihet att avtala om en 
lämplig lösning i det enskilda fallet. Vissa bestämmelser i lagen är tvingande 
och begränsar således dispositionsmöjligheterna. Om dessa tvingande regler 
endast har rättsverkan avseende en talan enligt LFH, eller om lagen även 
begränsar avtalsfriheten på en rent kontraktsrättslig grund är dock omtvistat 
inom doktrinen och har ännu inte prövats i domstol.  
 
Av förarbetena till LFH, samt enligt den tidigare gällande FHL,89 följer att 
lagens tillämpningsområde enligt 2 och 4 §§ är tvingande och kan inte 
utvidgas genom enskilda sekretessavtal.90 I skiljedomsutredningen uttalades 
att avtal om längre gående sekretess än vad som följer av lagstiftningen inte 
kan göras gällande och saknar således rättsverkan.91 Denna begränsning av 
avtalsfriheten innebär att det avtalade sekretessobjektet inte får vara mer 
omfattande än vad som följer av legaldefinitionen av en företagshemlighet 
enligt 2 §.92 Eftersom lagstiftningen endast är tillämplig på information som 
aktivt hemlighålls av en näringsidkare är parterna dock fria att i inskränkande 
riktning undanta information från lagens tillämpningsområde, eftersom dylik 

 
86 SOU 2008:63, s. 200; SOU 2017:45, s. 176.  
87 Adlercreutz m.fl. (2016), s. 319 ff.  
88 Magnusson (2002/03), s. 177; Tonell (2021), s. 83.   
89 De uttalanden och resonemang som återges i detta avsnitt avser i stort FHL:s tillämpnings-
område. Resonemangen bör dock även vara applicerbara på den nu gällande LFH då ingen 
ändring i detta hänseende avsågs genom den nya lagstiftningen, jfr. prop. 2017/18:200, s. 45 
ff. & 135; samt Fahlbeck (2019), s. 40 f.  
90 Prop. 2017/18:200, s. 48; SOU 2008:63, s. 93 & 200; SOU 1983:52 s. 348. 
91 SOU 1995:65, s. 183.  
92 Se vidare avsnitt 5.2.2 avseende definitionen i LFH.  
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information inte är skyddsvärd.93 Att informationen måste vara skyddsvärd 
medför även att om ett röjande av informationen inte medför en konkurrens-
skada så bör inte uppgiften anses utgöra en företagshemlighet.94 2 § utgör 
således ett indispositivt maximum för vilken information som kan skyddas 
enligt LFH.95 Den tvingande definitionen av företagshemligheter i LFH är en 
följd av artikel 1 punkt 1 företagshemlighetsdirektivet96 som föreskriver en 
harmoniserad miniminivå för medlemsstaterna inom EU.97  
 
Likt legaldefinitionen av företagshemligheter i 2 § är även 4 § LFH, avseende 
otillåtna angrepp på företagshemligheter, tvingande. Detta innebär att 
behöriga angrepp på företagshemligheter inte kan förbjudas genom ett 
sekretessavtal.98 I det enskilda fallet ska således intresset av att hemlighålla 
informationen vägas mot intresset av att hemligheten röjs.99 Syftet bakom 2 
och 4 §§ indispositivet är dels att hindra förekomsten av avtal som hindrar 
konkurrens och opinionsfrihet, och dels oskäliga arbetsrättsliga avtal.100 I 
förarbetena till LFH föreskrivs särskilt att sekretessobjektet med bindande 
verkan inte kan avse uppgifter om brottslig verksamhet eller andra särskilt 
allvarliga missförhållanden, och kan således aldrig utgöra företags-
hemligheter enligt 2 §. Vidare framförs att avtalad sekretess inte ska hindra 
mottagaren från att utlämna information till behöriga myndigheter, så som 
exempelvis finansinspektionen eller konkurrensverket.101 Att avtalsfriheten 
begränsas avseende ovannämnda intressen och missförhållanden följer även 
av företagshemlighetsdirektivet.102  
 
Utöver uppenbara missförhållanden kan ett angrepp på företagshemligheter 
vara behörigt även om informationsutlämnandet inte sker till en myndighet. 
Naturligtvis är ett röjande av företagshemligheter alltid behörigt om samtycke 
till detta föreligger, eller om informationen är allmänt känd och var och en 

 
93 SOU 2008:63, s. 93; SOU 1983:52 s. 348.  
94 Prop. 1987/88:155, s. 13. Se dock avsnitt 5.2.2.  
95 Notera dock att viss avtalad utvidgning av legaldefinitionen har accepterats i underrätts-
praxis. I samtliga fall har parterna varit eniga om att informationen utgör företagshemligheter 
samt att informationstypen inte faller långt utanför legaldefinitionen. Eftersom parterna var 
eniga i frågan prövades inte rättsverkan av den utvidgade definitionen. Se vidare Fahlbeck 
(2019), s. 392 f. med hänvisningar till praxis.   
96 Europaparlamentets och rådets direktiv 2016/943 av den 8 juni 2016 om skydd mot att icke 
röjd know-how och företagsinformation (företagshemligheter) olagligen anskaffas, utnyttjas 
och röjs.  
97 Fahlbeck (2019), s. 389.  
98 Tonell (2021), s. 89; Fahlbeck (2019), s. 389.  
99 Aspegren (2021), kommentar till 4 § LFH, not 18.  
100 Fahlbeck (2019), s. 389.  
101 Prop. 2017/18:200, s. 46 ff.  
102 Se artikel 5, samt artikel 1.1 andra stycket företagshemlighetsdirektivet.  
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har rätt att ta del av den.103 Behöriga angrepp på företagshemligheter kan 
vidare exempelvis vara att informationen röjs till en styrelseledamot i en 
arbetstagarorganisation eller till sitt juridiska ombud för att ta tillvara sin rätt. 
Det saknas dock en uttömmande uppräkning av behöriga angrepp enligt 4 § 
LFH, utan intresset av sekretess ska i det enskilda fallet ställas mot 
allmänintresset av att informationen röjs.104  
 
Mot bakgrund av ovan får det anses som klart att avtalsfriheten avseende 
sekretessavtal begränsas av 2 och 4 §§ LFH då lagens tillämpningsområde 
inte kan utvidgas i detta hänseende. Fråga kvarstår dock om sekretess-
villkorens ogiltighet även gäller rent obligationsrättsligt på avtalsrättens 
område, eller om ett avtalsbrott mot en mer långtgående sekretess kan 
påkallas på kontraktuell grund.  
 
De uttalanden om att lagstiftningen utgör en inskränkning i avtalsfriheten, 
som framförs av skiljedomsutredningen, är enligt Magnusson exklusivt 
hänförligt till LFH:s tillämpningsområde och utgör ingen generell 
avtalsrättslig ogiltighetsregel. Sekretessförbindelser om information som inte 
utgör företagshemligheter prövas inte enligt lagstiftningen och kan således 
inte ogiltigförklaras enligt denna.105 Även Tonell är av åsikten att sekretess-
avtal mellan två näringsidkare bör kunna upprätthållas, även om sekretessens 
omfattning strider mot LFH, under förutsättningen att avtalet inte är oskäligt 
enligt 36 § AvtL.106  
 
Inom näringslivet finns det intresse av att inte endast skydda företags-
hemligheter, utan även allmänt tillgänglig information som är tidskrävande 
och dyr att anskaffa och sammanställa. Sekretessavtal avseende dylik 
information faller utanför LFH, varför AvtL och allmänna avtalsrättsliga 
principer bör reglera frågor om ogiltighet, enligt Runesson.107 Även 
information som innefattar missbruksinformation enligt 2 och 4 §§ LFH har 
principiellt obligationsrättslig verkan mellan privata näringsidkare enligt 
Fahlbeck, trots lagrummens indispositivitet.108 
 
Det bör dock framhållas att det inte råder full konsensus inom doktrinen om 
den legala begräsningen av avtalsfriheten. Både Wainikka och Domeij har 
kort framhållit att avtal om längre gående sekretess än vad LFH ger uttryck 

 
103 Prop. 2017/18:200, s. 49; jfr. även Svea hovrätts dom 2012-10-19, mål nr. T 9847-11.  
104 Prop. 2017/18:200, s. 49. Se vidare avsnitt 5.2.3 avseende behöriga angrepp enligt LFH.  
105 Magnusson (2002/03), s. 171.  
106 Tonell (2021), s. 83.  
107 Runesson (2014), s. 38 f.  
108 Fahlbeck (2019), s. 391.  
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för kan ogiltigförklaras och att rättsläget ännu är oklart avseende denna 
fråga.109 Vid en mer teleologisk tolkning av LFH och dess förarbeten, samt 
mot bakgrund av samhällsintresset av att främja en sund konkurrens, menar 
Waerme att det saknas behov av att utvidga begreppet företagshemligheter 
och att villkor med denna avsikt därför bör vara ogiltiga.110  
 
Även om det råder delade meningar inom doktrinen finns det större 
samstämmighet om att avtalsdispositioner utanför LFH:s tillämpningsområde 
fortfarande är civilrättsligt bindande enligt avtalsrättsliga principer. Denna 
ståndpunkt tycks även kort bekräftas i förarbetena till LFH med hänvisning 
till bl.a. Fahlbeck och Runesson. Även om ståndpunkten inte motiveras 
närmare i förarbetena, framhålls att det kan finnas skäl för att hemlighålla 
information som inte utgör företagshemligheter och att dylika förbindelser får 
bedömas enligt konkurrensrättsliga och allmänna avtalsrättsliga 
bestämmelser.111 
 

4.3.3 Begränsning enligt 36 § AvtL  

Sekretessförbindelser som är alltför ingripande och föreskriver om en mer 
långtgående sekretess än vad LFH ger uttryck för, kan jämkas eller lämnas 
utan avseende enligt generalklausulen i 36 § AvtL. Till skillnad från rena 
konkurrensklausuler, vars skälighet regleras enligt 38 § AvtL, saknar 
sekretessförbindelser en särskild jämkningsregel, varför generalklausulen är 
tillämplig.112  
 
En jämkning av ett avtalsvillkor enligt 36 § förutsätter att villkoret är oskäligt 
med hänsyn till dess innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare 
inträffade förhållanden samt omständigheterna i övrigt. Vid bedömningen ska 
missförhållanden mellan parterna beaktas, där särskild hänsyn ska tas till en 
part i underlägsen ställning.113 Det är således av stor vikt för general-
klausulens tillämpning, avseende avtal mellan näringsidkare, att styrke-
förhållandet mellan parterna är onormalt i ljuset av förhållandet mellan 
parterna som helhet.114 Trots detta förekommer det att 36 § tillämpas även i 

 
109 Wainikka (2010) s. 62; Domeij (2016), s. 129.  
110 Waerme (2009), s. 1057 f.  
111 SOU 2017:45, s. 170. 
112 Tonell (2021), s. 84.  
113 Prop. 1975/76:81, s. 137.  
114 Hedwall (2004), s. 159; se även Hellner (2016), s. 27.  
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förhållanden mellan jämbördiga näringsidkare, om än endast i undantags-
fall.115 
 
Vid bedömningen om ett avtalsvillkor är oskäligt och i vilken utsträckning 
detta ska jämkas har domstolarna givits stor frihet att välja de lösningar som 
bäst tillgodoser parternas intressen i det enskilda fallet.116 Viss vägledning 
kan vid bedömningen tas ur normer utanför det aktuella avtalsförhållandet. 
Icke-tillämpbar tvingande lagstiftning samt dispositiva lagregler kan 
tillämpas analogivis under förutsättningen att lagstiftningens värderingar och 
syfte är applicerbara. Även branschpraxis och gott affärsskick kan vara 
vägledande för skälighetsbedömningen, då det principiellt är tillräckligt att 
villkoret på affärsmässiga grunder är oskäligt för att en jämkning ska bli 
aktuell.117 
 
Sammanfattningsvis är sekretessåtaganden som sträcker sig längre än LFH 
fortfarande civilrättsligt giltiga men kan jämkas om villkoret anses vara 
oskäligt enligt 36 § AvtL. Utrymmet för jämkning av sekretessavtal mellan 
jämbördiga näringsidkare är litet men möjligheten finns. Mot bakgrund av 
avsnitt 4.3.2 ovan bör LFH:s värderingar och syfte vara applicerbara även på 
sekretessförbindelser utanför lagens tillämpningsområde, vilket möjliggör en 
analogivis tillämpning av lagen vid skälighetsbedömningen. Hänsyn bör 
således tas till om avtalet begränsar möjligheten till behöriga angrepp av den 
konfidentiella informationen samt om risk för konkurrensskada föreligger. 
Relationen mellan LFH och 36 § AvtL har dock inte prövats i domstol varför 
rättsläget ännu får anses som oklart.  
 
Avseende den situation som är föremål för uppsatsens frågeställningar bör 
sekretessförbindelserna som presenteras nedan inte anses som oskäliga i sig. 
Det kan dock ifrågasätts om alla ”behöriga angrepp” omfattas av de 
uttryckliga undantag som vanligtvis görs från sekretessåtagandet. Det kan 
således finnas anledning i en specifik situation där utlämnandet av 
informationen anses som behörigt och utan risk för konkurrensskada, att 
jämka förbindelsens omfattning.  
 
Det bör även belysas att näringsidkare inte alltid kan förlita sig på en 
tillämpning av 36 § AvtL, trots att en jämkning är möjlig. Skälighets-
bedömningen är en rättslig bedömning som det ankommer på domstolen att 
utföra med ledning av ovan angivna utgångspunkter. Ingen av parterna kan 

 
115 Jfr. NJA 1989 s. 346.  
116 Prop. 1975/76:81, s. 109 f.  
117 Adlercreutz m.fl. (2016), s. 336 f.  
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därför åläggas en bevisbörda för ett avtalsvillkors skälighet, utan parterna kan 
endast visa på omständigheter av betydelse för bedömningen.118 En talan 
enligt lagrummet tar således i praktiken lång tid och utfallet är svårt att 
förutse. I det fall ett målbolag blir föremål för försäljning ställs ofta krav på 
viss effektivitet i förvärvsprocessen för att vidmakthålla köparens intresse. 
Säljaren eller målbolaget har därför sällan någonting att åstadkomma genom 
att påkalla jämkning enligt 36 § AvtL, då intresset av informations-
utlämnandet kan ha bortfallit vid tiden för avgörandet. Säljaren får istället 
väga risken av att avtalsbrottet påkallas mot intresset av att lämna ut 
informationen, och möjligtvis förlita sig på en jämkning först efter att ett 
ansvar görs gällande.  
 

4.4 Sekretessförbindelsers konstruktion  

4.4.1 Inledning  

I och med de många olika sammanhang där sekretessförbindelser sluts, 
varierar dess utformning väsentligt från situation till situation. Av 
utrymmesskäl redogörs för nedan endast de mest centrala delarna i sekretess-
åtaganden som är gemensamma för såväl kompletta sekretessavtal, som 
inkorporerade sekretessklausuler.119  
 
Det saknas en särskild lag som reglerar sekretessavtal och vad ett dylikt avtal 
får innehålla, utan AvtL och allmänna avtalsrättsliga principer gäller. Detta 
innebär att avtalsfrihet gäller som utgångspunkt och att parterna är fria att 
träffa överenskommelser med den begränsning som följer av LFH och 36 § 
AvtL.120 Avsaknaden av tillämplig lagstiftning medför även att det saknas 
formkrav för avtalets eller klausulernas utformning.121 Sekretessförbindelser 
kan således träffas såväl muntligen och skriftligen, som genom konkludent 
handlade eller genom annan avtalsrättslig grund för bundenhet. Att 
informationen ska hemlighållas behöver således inte framgå uttryckligen, 
utan omständigheterna kan tala för en underförstådd sekretess.122 I regel ingås 
dock sekretessförbindelser skriftligen genom undertecknande av avtal i 
samband med informationsutlämnandet.123 

 
118 Jfr. NJA 2016 s. 1011.  
119 För en utförlig genomgång av samtliga beståndsdelar i kompletta och utförliga sekretess-
avtal se Tonell (2021), avsnitt 6.2, s. 95–148.  
120 SOU 2008:63, s. 200; SOU 2017:45, s. 176.  
121 Fahlbeck (2019), s. 248.  
122 NJA 1998 s. 633.  
123 Tonell (2021), s. 80.  
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Som tidigare framgått införs ibland ogenomtänkta sekretessklausuler rent 
slentrianmässigt och får då ofta utformningen: ”Respektive part får inte 
avslöja uppgifter om projektet”.124 Dylika formuleringar förmedlar ytterst lite 
vägledning i hur parterna har att förhålla sig till konfidentiell information och 
skapar inte sällan frågor som kan resultera i tvister.125 Otydlighet medför även 
en risk för att en domstol vid en eventuell tvist inte ger åtagandet den 
rättsverkan parterna önskade.126 Kunskapen om vikten av sekretessåtagandets 
utformning tycks dock öka och klausulerna eller avtalen utformas vanligtvis 
utefter tillgängliga standardavtal127 eller med hjälp av juridisk rådgivning. 
Trots att vitt skilda utformningar förekommer i det enskilda avtalet 
återkommer regelmässigt vissa centrala delar. Generellt bör sekretess-
åtagandet besvara följande frågor:  

- Under vilka premisser sker informationsutlämnandet och i vilket 
syfte?  

- Vilken definierad information omfattas av sekretessåtagandet?  
- Vem eller vilka har rätt att ta del av informationen?  
- I vilken utsträckning gäller sekretessåtagandet och vid vilka 

situationer kan undantag från åtagandet göras?  
- Vilka sanktioner följer vid ett eventuellt brott mot åtagandet?128 

 

4.4.2 Sekretessobjektet  

Sekretessobjektet utgörs av den information som i avtalet anges utgöra 
konfidentiell information. Eftersom sekretessobjektet avgör avtalets sakliga 
omfattning och vilken information som träffas av sekretessåtagandet, är det 
av stor vikt att entydigt definiera denna.129 Det avtalade sekretessobjektet 
behöver inte nödvändigtvis alltid stämma överens med LFH:s legaldefinition 
av företagshemligheter, utan informationsgivaren kan ha ett intresse av att 
utvidga sekretessens omfattning. Denna utvidgning saknar dock verkan 
avseende det legala skyddet enligt LFH men kan få inverkan på kontraktuell 

 
124 Cit. Tonell (2021), s. 21.  
125 Jfr. Svea hovrätts dom 2012-10-19, mål nr. T 9841-11. Målet rör tvist avseende ett simpelt 
sekretessåtagande i samband med ömsesidigt överlämnande av patentansökningar. 
Sekretessåtagandets simpla utformning låg grund för tvist avseende både sekretessobjektet 
och förpliktelsens begränsning i tiden.   
126 Magnusson (2002/03), s. 170.  
127 Se exempelvis Sparring, Standardklausuler Sekretess; Tonell & Åberg, Sekretessavtal; 
Almega, Sekretessavtal; samt European IP Helpdesk, Non-Disclosure Agreement   
128 Tonell (2021), s. 91 f. Jfr. även SOU 1983:52, s. 347 ff.  
129 Tonell (2021), s. 96.  
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grund.130 En avtalad inskränkning av sekretessobjektet i relation till 
legaldefinitionen är dock tillåten och kan tolkas som en avsikt att undanta viss 
information från lagens tillämpningsområde.131 
 
I normalfallet önskar informationsgivaren att sekretessåtagandet ska omfatta 
så mycket information som möjligt, varför sekretessobjektet ges en öppen 
definition. Genom att inte begränsa informationstypen riskeras således inte 
att värdefull information undgår åtagandet.132 En öppen definition av 
sekretessobjektet kan utformas enligt följande:  
 

”Med Konfidentiell information avses i detta Avtal varje upplysning – teknisk, 
kommersiell, administrativ eller av annan art – oavsett om upplysningen på något sätt 
dokumenterats eller inte, inklusive men inte begränsat till uppgifter om kundregister, 
avtal med samarbetspartners, affärsplaner, försäljningsstatistik och tekniska 
ritningar.”133 

 
Dylika utformningar medför minskad förutsebarhet vid en eventuell rätts-
prövning och försvårar för parterna att få vägledning av avtalet då all 
information tycks omfattas av sekretess. Att närmare precisera varje specifik 
informationstyp som omfattas av sekretessen ökar dock klausulens detaljgrad 
och avtalets omfattning, varför en detaljerad reglering kan vara motiverat vid 
större och mer komplexa avtal.134 Ett alternativ till den öppna definitionen 
kan vara att klausulen förses med ett tillägg att det vid varje informations-
överlämnande måste framgå att informationen är konfidentiell. En dylik 
kvalificerad reglering förutsätter ett aktivt handlande, genom exempelvis en 
markering, och informationsgivaren måste överväga behovet av sekretess i 
det enskilda fallet. Klausulen kan utformas enligt följande:  
 

”Med Konfidentiell information avses i detta Avtal varje upplysning – teknisk, 
kommersiell, administrativ eller av annan art – som vid utlämnandet markerats som 
konfidentiell eller som Informationsmottagaren insett eller bort inse var 
konfidentiell.”135 

 
Informationen som träffas av båda definitionerna ovan är inte endast värdefull 
för informationsgivaren, utan även för mottagaren i dennes verksamhet. Som 

 
130 Se avsnitt 4.3, samt avsnitt 5.2 avseende regleringen i LFH.  
131 Tonell (2021), s. 98 f.; SOU 2008:63 s. 93 & 200.  
132 Tonell (2021), s. 97.  
133 Cit. Tonell (2021), s. 97. Jfr. även Tonell & Åberg, p. 3.1; samt Almega, Sekretessavtal, 
p. 1, för liknande öppen definition.  
134 Magnusson (2002/03), s. 170. För exempel på en detaljerad definition av sekretessobjektet 
se European IP Helpdesk, Non-Disclosure Agreement, p. 1.1–1.4.   
135 Cit. Tonell (2021), s. 97. Jfr. även Sparring för liknande, alternativ, definition av 
sekretessobjektet med krav på angivning om sekretess.  
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tidigare framgått i kapitel 3 ovan är information om bl.a. målbolagets 
samarbeten, kommersiella avtal, kunder och affärsplaner av stort intresse för 
en eventuell köpare. Målbolaget, eller i detta fall informationsmottagaren, har 
således ett intresse av att dela med sig av detta värde för att driva priset uppåt. 
En öppen definition av sekretessobjektet, såväl som en kvalificerad 
definition, tycks omfatta stora delar av den information som är åtråvärd att 
lämna ut vid en företagsbesiktning. Målbolaget får således i normalfallet, där 
sekretessförbindelser finns, anses ha ett intresse av att överlämna information 
som omfattas av sedvanliga definitioner av sekretessobjektet.   
 

4.4.3 Undantag från sekretessåtagandet  

Som motvikt till informationsgivarens önskan om att sekretessåtaganden ska 
få så stor omfattning som möjligt, bör mottagaren i vissa situationer kräva att 
bli befriad från förpliktelsen. Information som blivit allmänt känd på annat 
sätt än genom ett brott mot sekretessåtagandet saknar anledning att 
hemlighållas, varför dylik information vanligtvis uttryckligen undantas från 
kommersiell sekretess.136 Detta bör även omfatta information som har 
utvecklats självständigt av mottagande part, eller som kommit till dennes 
kännedom genom annan källa som inte omfattas av sekretess. Att inte undanta 
dylik information kan skapa frågeställningar om bundenhetens bestånd 
avseende information som blivit allmänt tillgänglig under avtalstiden, om 
vilket rättsläget ännu är oklart.137 
 
Vidare undantas vanligtvis även information som mottagaren är skyldig att 
lämna ut enligt lag eller myndighetspåbud. Även om undantag med 
uttryckligt stöd i lagstiftning eller genom allmänna rättsprinciper i regel gäller 
utan omnämning i avtalet, främjar en avtalsreglering av detta förutsebarheten 
och minskar risken för tvister.138 Vid ett utlämnande till exempelvis 
tillsynsmyndigheter bör den mottagande parten särskilt överväga den 
nödvändiga omfattningen av utlämnandet och undvika att utlämna mer 
konfidentiell information än nödvändigt. Undantaget kan även förses med en 
skyldighet att informera informationsgivaren och söka alternativa lösningar 
innan informationsutlämnandet sker. Övriga informationsutlämnanden till 
tredje part som mottagaren önskar eller är skyldig att utföra bör särskilt 
regleras i uppräkningen av undantag för att undvika tvister.139 
 

 
136 Magnusson (2002/03), s. 174.  
137 Tonell (2021), s. 99 f. Se avsnitt 4.3 ovan om avtalsfrihetens gränser.  
138 Magnusson (2002/03), s. 177.  
139 Tonell (2021), s. 101.  
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Uppräkningen av undantagna situationer från sekretessåtagandet är vanligtvis 
relativt kort och generellt utformad och kan utformas enligt följande:  
 

i. ”Parts åtagande om sekretess enligt denna punkt [nummer] gäller ej sådan 
konfidentiell information som den mottagande Parten kan visa:  

ii. vid mottagandet redan var känd för den mottagande Parten; eller  
iii. är eller blivit allmänt tillgänglig eller känd utan att den mottagande Parten 

brutit mot sekretessåtagandet; eller  
iv. den mottagande Parten på behörigt sätt erhållit från tredje man, förutsatt att 

denne inte är bunden av sekretessåtagande; eller  
v. har utvecklats självständigt av mottagande Part utan tillgång till den 

konfidentiella informationen; eller  
vi. det åligger den mottagande Parten att göra allmänt tillgängligt genom 

domstolsutslag, myndighetsbeslut eller eljest enligt föreskrift i lag.”140 
 
Den information eller de utlämnanden som vanligtvis undantas från 
kommersiella sekretessåtaganden är information som antingen redan är röjd 
eller utan värde för informationsgivaren, eller utlämnanden som mottagaren 
är skyldig att lämna ut. Det saknas således ett obligationsrättsligt hinder för 
bolag att lämna ut information i linje med en skyldighet enligt exempelvis 
ABL eller bokföringslagen (1999:1078) till envar, även om informationen 
omfattas av sekretessobjektet.141 Den detaljgrad av information som 
vanligtvis efterfrågas vid en företagsbesiktning tillgodoses dock inte genom 
allmänt tillgängliga uppgifter. Även om parterna vid utformningen av 
sekretessförbindelsen har möjlighet att undanta ett informationsutlämnande i 
samband med en företagsbesiktning, tycks detta inte göras vid 
standardiserade utformningar.  
 

4.4.4 Sekretessåtagandet  

Sekretessförbindelsens mest centrala del är själva sekretessåtagandet som ger 
uttryck för mottagarens skyldighet att hemlighålla den konfidentiella 
informationen. Vanligtvis består detta åtagande av ett förbud mot att röja 
informationen för utomstående part utan informationsgivarens samtycke, 
samt att informationen endast får användas för att uppnå syftet med 
partsförbindelsen. Vidare ställer ofta informationsgivaren upp krav på 
mottagarens hantering och förvaring av informationen, där mottagaren är 
skyldig att skydda informationen från obehörig åtkomst. Detta kan 
exempelvis uppfyllas genom att åtkomsten regleras inom mottagarens 

 
140 Cit. Sparring, p. 1. Jfr. även Tonell & Åberg, p. 4.1; samt Almega p. 3 för liknande 
uppräkningar av undantag från sekretess.  
141 Se avsnitt 3.5.2 ovan. 
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organisation och att mottagaren förbjuds att kopiera eller på annat sätt 
mångfaldiggöra informationen.142 
 
Sekretessåtagandet kan utformas på många olika sätt och kombineras ofta 
med övriga centrala delar av sekretessförbindelsen.143 Skiljt från övriga 
bestämmelser kan sekretessåtagandet utformas enligt följande:  
 

”Informationsmottagaren förbinder sig härmed att iaktta sekretess och därmed inte 
för utomstående obehörigen röja Konfidentiell information. Informationsmottagaren 
förbinder sig vidare att endast använda Konfidentiell information i den omfattning 
som är nödvändigt för att fullgöra Uppdraget, Uppdragsavtalet och Förbindelsens 
ändamål. Informationsmottagaren ska även i övrigt åtminstone vidta motsvarande 
åtgärder som denne själv tillämpar i sin egen verksamhet för att undvika obehörig 
åtkomst av liknande konfidentiell information, dock att sådana åtgärder alltid måste 
motsvara rimliga skyddsåtgärder.”144  

 
Standardiserade formuleringar av sekretessåtagandet tar sikte på att förbjuda 
all informationsspridning som inte är i linje med avtalets syfte eller som på 
förhand har godkänts av informationsgivaren. Att information lämnas ut till 
tredje part i samband med en företagsbesiktning kan sällan anses nödvändigt 
för att fullgöra avtalet, varför ett sådant utlämnande är otillåtet. En pragmatisk 
lösning på denna problematik är att i förhand inhämta samtycke till att 
överlämna informationen, vilket vanligtvis uttryckligen regleras i avtalet. Det 
är dock sannolikt att informationsgivaren saknar intresse av att lämna ett 
samtycke och vidare riskera informationens bestånd utan att detta medför ett 
kommersiellt värde.  
 

4.4.5 Behörig personkrets  

Av särskild relevans för att begränsa den konfidentiella informationens 
spridning är att definiera den personkrets som är behörig att ta del av 
informationen. Eftersom parterna till sekretessförbindelsen i kommersiella 
relationer i regel är juridiska personer uppstår fråga om vilka fysiska personer 
som dels omfattas av sekretessen, och dels är behöriga att ta del av 
informationen utan att detta utgör ett avtalsbrott.145  
 

 
142 Tonell (2021), s. 103 f.  
143 Se exempelvis Sparring; samt European IP Helpdesk, Non-Disclosure Agreement, p. 3.1–
3.14.  
144 Cit. Tonell & Åberg, p. 5.1. Jfr. även Almega, p. 2.1.  
145 Magnusson (2002/03), s. 174.  
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Den personkrets som är behörig att ta del av den konfidentiella informationen 
kan uttryckligen namnges i sekretessavtalet, vilket skapar förutsebarhet men 
begränsar flexibiliteten. Vanligare är dock att bestämma personkretsen till 
dem som har ett konkret och reellt behov att ta del av informationen för att 
uppnå avtalets syfte, s.k. need to know. På så sätt kan exempelvis anställda, 
konsulter eller företrädare för moder- eller dotterbolag, och som har ett 
berättigat behov, ta del av den konfidentiella informationen. Från 
informationsgivarens sida är det vanligt att försöka begränsa denna person-
krets så långt som möjligt för att minimera risken för ett informationsläckage. 
Det bör dock framhållas att en alltför restriktiv inställning kan hämma 
samarbetets avkastning då en kommersialisering av en företagshemlighet 
kräver viss spridning.146 
 
Som en allmän avtalsrättslig princip gäller i regel att sekretessförbindelsen 
endast gäller mellan parterna och att andra parter inte kan hållas ansvariga 
enligt avtalet.147 Tredje man kan således inte angripas direkt för ett brott mot 
sekretessåtagandet, då denne inte är part till avtalet.148 För att utvidga avtalets 
bundenhet till att även omfatta utomstående parter kan mottagaren av 
informationen åläggas att sluta separata sekretessförbindelser med var och en 
som mottar den konfidentiella informationen, där tredje part åtar sig att iaktta 
sekretess gentemot den ursprungliga informationsgivaren.149 
 
Den behöriga personkretsen samt skyldigheten för mottagaren att utvidga 
sekretessförbindelsen kan formuleras enligt följande: 
 

”Vardera Parten åtar sig att endast avslöja konfidentiell information till sådana 
dotterbolag, personal, representanter (inkluderande revisorer och legala rådgivare) 
och underleverantörer, till vilka ett avslöjande är nödvändigt för att Parten ska kunna 
fullgöra sina förpliktelser enligt Avtalet. Vardera Parten åtar sig vidare att tillse att 
samtliga sådana mottagare som konfidentiell information avslöjats för förbinder sig 
att följa bestämmelserna om sekretess i Avtalet.”150 

 
Vanligtvis tillåts således en viss spridning av konfidentiell information inom 
en begränsad personkrets trots sekretessförbindelsen. Denna tillåtna 
spridning är inte endast begränsad till anställda hos mottagaren, utan även 
utomstående konsulter eller företrädare från närstående bolag omfattas, under 
förutsättning att även dessa iakttar sekretessen. Även aktieägare kan 
eventuellt ingå i den behöriga personkretsen om exempelvis ett beslut i linje 

 
146 Tonell (2021), s. 105 ff.  
147 Ramberg & Ramberg (2019), s. 285.  
148 Tonell (2021), s. 108.  
149 Magnusson (2002/03), s. 174 f.  
150 Cit. Sparring, p. 1. Jfr. även Almega, p. 2.2; samt Tonell & Åberg, p. 5.1 (lång version).  
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med avtalet är avhängigt stämmans godkännande. Eftersom spridningen 
måste vara nödvändig för att uppfylla avtalets syfte bör dock inte ett 
utlämnande till en potentiell köpare, direkt eller via aktieägarna, tillåtas enligt 
standardiserade utformningar.  
 
Det bör dock poängteras att informationsgivaren genom utlämningen och 
kommersialiseringen av sina företagshemligheter måste tåla viss spridning 
och att mottagaren behörigen använder informationen inom sin 
verksamhet.151 Syftet med sekretessåtagandet är således inte att hindra allt 
utnyttjande av informationen, utan snarare obehöriga ageranden och en 
minskning av informationens värde.  
 

4.5 Val av sanktionsform för överträdelse 

4.5.1 Inledning  

Konfidentiell information behåller sin karaktär som hemlig endast under 
förutsättningen att denna inte offentliggörs eller på annat sätt vidare-
förmedlas. Det kan således i många situationer vara meningslöst att i 
efterhand vidta åtgärder och påföra sanktioner mot avtalsbrottet då skadan 
redan är skedd. Ersättningsskyldighet i form av skadestånd eller vite har 
därför närmast en preventiv funktion att avskräcka mottagaren från att röja 
den konfidentiella informationen, men även en viss reparativ funktion för att 
ersätta den skada som har skett.  
 
Beroende av skalan på angreppet kan förbudsyrkanden i form av varningsbrev 
eller beslut om interimistiskt vitesförbud vara väsentliga för att begränsa ett 
misstänkt eller konstaterat röjande av den konfidentiella informationen.152 
Exempelvis kan en sådan situation uppstå då en säljarundersökning 
innehållande konfidentiell information lämnats ut till enstaka potentiella 
köpare vid en auktionsprocess.153 Vidare kan det även vara av intresse att i 
enlighet med 17 § LFH förmå felande motpart att återlämna eller förstöra 
handlingar eller föremål innehållande konfidentiell information för att 
omöjliggöra ytterligare spridning. Likt vid immaterialrättsliga processer kan 
rätten, vid ett konstaterat brott mot LFH, även ålägga angriparen i enlighet 
med 25 § LFH att vidta lämpliga åtgärder för att sprida information om domen 

 
151 Se vidare avsnitt 5.2.4 om informationsanvändningen i relation till förutsättningarna för 
ett skadeståndsansvar enligt LFH.  
152 Tonell (2021), s. 117.  
153 Jfr. avsnitt 2.2 och 3.4 ovan.  
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i målet. Sistnämnda åtgärd infördes i samband med LFH och är ett 
genomförande av artikel 15 i företagshemlighetsdirektivet.154 
 
Av störst relevans för uppsatsens frågeställning och för diskussionen om ett 
informationsutlämnande av konfidentiell information vid en företags-
besiktning kan vara affärsmässigt motiverat, är de ekonomiska sanktioner 
som kan följa ett avtalsbrott mot sekretessförbindelsen. I det följande utreds 
således de rättsverkningar valet mellan skadestånd och avtalat vite som 
sanktionsform kan få vid utlämnanden av konfidentiell information.  
 

4.5.2 Skadestånd  

I samband med upprättandet av sekretessförbindelsen har parterna möjlighet 
att förena åtagandet med en vitesklausul vid brott mot tystnadsplikten, eller 
att lämna området oreglerat och förlita sig på den skadeståndsskyldighet som 
följer av lagstiftning och kontraktsrättsliga principer.155 Den legala 
skadeståndsskyldigheten vid överträdelse av sekretessförbindelser i affärs-
relationer regleras i 6 § LFH, som anger att den skada angreppet medför ska 
ersättas.156 Vidare regleras skadeståndsberäkningen och övriga förut-
sättningar för fastställandet av skadan i 11 § LFH, som ligger i fokus i detta 
avsnitt.   
 
Vid överträdelse av avtalsförbindelser ligger det närmast till hands att förlita 
sig på skadeståndslagen (1972:207), SkL, samt allmänna regler om 
skadestånd i avtalsförhållanden. Vid inomobligatoriska förhållanden ersätts 
normalt även rena förmögenhetsskador utan krav på brott.157 Ambitionen med 
skadeståndsregleringen i LFH är dock att ge en samlad reglering av 
skadeståndsskyldigheten vid angrepp på företagshemligheter i affärs-
förhållanden.158 Detta innebär följaktligen att vid olovligt röjande av 
information som omfattas av LFH:s tillämpningsområde utgör skadestånds-
regleringen lex specialis och ska tillämpas före annan och mer allmän 
reglering om skadeståndsskyldighet och skadeståndsberäkning.159  
 

 
154 Prop. 2017/18:200, s. 92 f.  
155 Det är även möjligt att i avtalet föreskriva om viss skadeståndsskyldighet eller förena 
vitesklausulen med efterföljande skadeståndsberäkning, se vidare om detta i avsnitt 4.5.3.  
156 Se vidare om lagrummet och utfall av skadeståndsskyldighet i avsnitt 5.2.4.  
157 Jfr. Ramberg & Ramberg (2019), s. 261.  
158 Bet. 1988/89:LU30, s. 39.  
159 Prop. 1987/88:155, s. 43.  
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Syftet med skadeståndsregleringen i LFH är, enligt förarbetena, i första hand 
av reparativ natur då ersättningen ska motsvara den skada som uppkommit i 
samband med röjandet. Ur en mer praktisk synvinkel får däremot 
skadeståndsregleringen en mer preventiv funktion då ersättningsnivån ska 
medföra att ett röjande i varje fall ska vara mindre ekonomiskt fördelaktigt än 
att följa sekretessåtagandet.160 Den preventiva funktionen har dock en 
underordnad roll i sammanhanget vilket kan utläsas ur att något 
preventionspåslag inte utgår vid skadeståndsberäkning enligt LFH, likt vad 
som gäller enligt bl.a. diskrimineringslagstiftningen.161 Till följd av 
ovannämnda syften är således skadelidandes förlust samt skadevållandes 
vinst till följd av röjandet vägledande för skadeståndsberäkningen enligt 11 § 
LFH.162 Även i företagshemlighetsdirektivet framgår att särskild hänsyn ska 
vid beräkningen tas till intrångsgörarens obehöriga vinst, då röjande av 
företagshemligheter aldrig bör löna sig ekonomiskt.163 
 
Beräkningen av den ekonomiska skadan i form av utebliven vinst görs som 
utgångspunkt enligt differensprincipen.164 Principen innebär att det verkliga 
händelseförloppet med efterföljande konsekvenser ska jämföras mot ett 
hypotetiskt händelseförlopp där den skadegörande handlingen inte inträffat. 
Skadeföljderna för utebliven vinst ska således kunna värderas och ligga till 
grund för skadeståndet.165 Principen har dock kritiserats av AD som alltför 
svårtillämpad då en hypotetisk bedömning av en ofta mycket komplex 
utveckling inte är möjlig. Likväl tillämpas principen av AD men resulterar i 
ett svårt bevisläge.166 Avseende skadevållarens obehöriga vinst är denna ofta 
mycket svår att uppskatta, även genom en tillämpning av differensprincipen. 
Skadeståndets storlek ska dock aldrig understiga skadevållarens vinst då detta 
skulle strida mot lagstiftningens syfte.167 Vägledande vid bedömningen är vad 
det skulle kosta skadevållaren att själv utveckla informationen, eller vilka 
övriga besparingar skadevållaren åtnjutit till följd av angreppet.168 I det fall 
ingen utebliven eller obehörig vinst kan fastställas får skadeståndsanspråket 
närmast förlita sig på allmänt skadestånd.  
 

 
160 Prop. 2017/18:200, s. 72.  
161 Jfr. dock allmänt skadestånd för ideell skada som kan ses som ett visst preventionspåslag 
i sammanhanget. 
162 Fahlbeck (2019), s. 656 f. Jfr. även AD 2021 nr 1.  
163 Se skäl 30 företagshemlighetsdirektivet.  
164 Ramberg & Herre (2019), s. 213; Herre (1996), s. 312 ff.   
165 NJA 2017 s. 9.  
166 AD 2018 nr 25.  
167 Prop. 1987/88:155, s. 49 f. Jfr. även skäl 30 företagshemlighetsdirektivet.  
168 Jfr. AD 2021 nr 1; NJA 1998 s. 633.  
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Utöver ovannämnda beräkningsgrunder ersätts även ideell skada i form av 
allmänt skadestånd. Detta medför att skadeståndsberäkningen enligt LFH är 
mer förmånlig för den skadelidande än vad som i allmänhet gäller för 
skadeståndsberäkning.169 Det allmänna skadeståndet är självständigt i 
förhållande till den ekonomiska skadan och har istället karaktären av en etisk-
moralisk upprättelse, för att ta hänsyn till innehavarens intresse av att 
hemligheter inte röjs.170 Anseendeskador till följd av röjandet kan antingen 
hänföras till den ekonomiska skadan, om ett inkomstbortfall kan påvisas, eller 
till en ideell skada om denna är mer abstrakt.171 Ersättning för ideell skada 
kan således rent lagtekniskt utgå även om en faktisk ekonomisk skada inte 
kan påvisas.172  
 
Av central betydelse vid bestämmande av skadestånd är frågan om orsaks-
samband och adekvat kausalitet mellan den påstådda skadan och den 
skadegörande handlingen. Vid skadeståndstvister avseende röjande av 
företagshemligheter krävs det, likt vid skadestånd i allmänhet, inte bara att 
skadan är en faktisk eller logisk följd av handlandet, utan även att skadan är 
förutsebar och att den skadevållande parten borde tagit skadan i beräkning.173 
Att företagshemligheter är abstrakta till sin natur, men samtidigt påverkar 
stora delar av verksamheten, får konsekvensen att adekvat kausalitet ofta är 
mycket svår att påvisa då faktiska ekonomiska skador ofta är oförutsebara för 
skadevållaren.174 Av denna anledning begränsas skadeberäkningen ofta till 
vilken utebliven vinst som bortfallit till följd av röjandet av informationen,175 
vilket som påvisats ovan inte heller alltid går att bevisa.  
 
Bevisbördan för skadans storlek, samt adekvat kausalitet, åligger den skade-
lidande näringsidkaren enligt allmänna utgångspunkter för bevisvärdering vid 
skadeberäkning.176 Vid tvister avseende företagshemligheter är det dock 
mycket vanligt att åberopa bevislättnadsregeln i 35 kap. 5 § rättegångsbalken 
(1942:740), RB, som föreskriver rätten en möjlighet att uppskatta skadans 
storlek i det fall bevisning om detta inte kan föras.177 AD har avseende 

 
169 Bet. 1988/89:LU30, s. 69. Jfr. även prop. 2017/18:200, s. 73 f.  
170 Fahlbeck (2019), s. 660 f.  
171 AD 2021 nr 1.  
172 Prop. 2017/18:200, s. 74 med hänvisningar till praxis. Jfr. därutöver AD 2021 nr 1.  
173 NJA 2017 s. 9; Tonell (2021), s. 160 f.  
174 Jfr. AD 2010 nr 7. I målet yrkade skadelidande part på ersättning för bl.a. lönekostnader, 
nyanställningar och bortfall av samarbetsavtal, men talan ogillades till följd av bristande 
adekvat kausalitet.  
175 Jfr. AD 2021 nr 1; AD 2010 nr 7; AD 2018 nr 31; NJA 1998 s. 633.  
176 Se AD 2021 nr 1 med hänvisning till NJA 2017 s. 9.  
177 För närmare redogörelse över förutsättningarna för tillämpning av 35 kap 5 § rättegångs-
balken se NJA 2005 s. 180.  
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tillämpningen av bevislättnadsregeln i aktuella tvister betonat att en 
tillämpning ska göras restriktivt samt att adekvat kausalitet likväl måste 
påvisas. Endast då utredning om skadans storlek inte är möjlig eller är 
behäftad med stora olägenheter kan domstolen uppskatta skadan till ett skäligt 
belopp.178 
 
Till följd av det svåra bevisläge som föreligger vid aktuella tvister tycks även 
allmänt skadestånd i praxis tillämpas som en bevislättnadsregel. Mot 
bakgrund av det allmänna skadeståndets självständiga karaktär, samt att 
allmänt skadestånd inte uttryckligen behöver åberopas,179 är en dylik 
tillämpning möjlig. I målet Lotsbåten Robina framhöll hovrätten att käranden 
inte i vedertagen mening lyckats visa på en ekonomisk skada, men att det var 
klarlagt att ett angrepp hade skett med en medföljande obehörig vinst. Med 
hänsyn till allmänintresset av att företagshemligheter inte utnyttjas utdömdes 
istället ett allmänt skadestånd på cirka en tredjedel av yrkat belopp.180 AD har 
i sammanhanget framhållit att även om en ekonomisk skada inte kan påvisas 
kan allmänt skadestånd utdömas, mot bakgrund av att angrepp aldrig ska vara 
ekonomiskt fördelaktigt.181  
 
I förarbetena till lagstiftningen framhålls uttryckligen att då information om 
samarbeten mellan näringsidkare röjs till tredje part utgör en typsituation då 
bevisning om skadans storlek inte går att bevisa. I dylika fall får skadelidande 
part istället förlita sig på ett allmänt skadestånd med hänsyn till intresset av 
att informationen inte röjs.182 Avseende den för uppsatsen aktuella situationen 
bör således den informationsgivande näringsidkaren endast kunna förlita sig 
på ett allmänt skadestånd då bevisning om ekonomisk skada vanligtvis inte är 
möjlig.  
 

4.5.3 Vite  

De skadeståndsregler som föreskrivs i 6 och 11 §§ LFH är dispositiva vilket 
gör att parterna i avtalet kan föreskriva om en alternativ skadeståndsberäkning 
eller vite vid avtalsbrott.183 För att undvika bevissvårigheter avseende adekvat 
kausalitet samt skadans storlek är det relativt vanligt att sekretessavtal förses 

 
178 AD 2021 nr 1.  
179 AD 2021 nr 1.  
180 RH 2002:11.  
181 AD 2006 nr 49.  
182 Prop. 1987/88:155, s. 50.  
183 SOU 1983:52, s. 396; Fahlbeck (2019), s. 654.  
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med en vitesklausul som sätts avskräckande högt.184 Ett grundläggande syfte 
med vitesklausuler är att bevisning om konkret skada inte ska behöva föras, 
utan det räcker normalt att påvisa en överträdelse av avtalet.185  
 
Avseende ansvarsgraden för aktualiserande av vitesklausulen efter ett avtals-
brott råder det delade meningar om ansvaret alltid är strikt vid avtalsbrott, 
eller om viss grad av försumlighet krävs. I det fall en ansvarsbegränsning inte 
avtalats om, bör dock ett strikt ansvar för överträdelser gälla.186  
 
Anknytande till en prövning av vitesklausuler uppstår ofta frågan om vitet 
utgör en exklusiv och uttömmande reglering av ersättningsskyldigheten, eller 
om ytterligare ersättning i form av skadestånd kan utgå om skadan påvisas 
vara större. Även i detta hänseende råder avtalsfrihet och frågan bör regleras 
i avtalet. Om uttrycklig reglering saknas bestäms vitesklausulens innehåll i 
första hand genom tolkning, och i annat fall genom utfyllnad med dispositiv 
rätt. HD har i relation till den aktuella frågan uttalat att en enskild bedömning 
måste göras i varje fall och att någon hjälpregel, om vitesklausulen in dubio 
är exklusiv eller inte, saknas. Däremot betonade HD särskilt avtalsfriheten 
och möjligheten att genom en vitesklausul både utöka och begränsa 
möjligheterna till ersättning.187 
 
Till följd av det svåra bevisläge som vanligtvis föreligger avseende 
skadeståndsersättning bör sekretessförbindelser förses med en vitesklausul, 
även om så inte alltid är fallet. En vitesklausul kan utformas enligt följande:  
 

”Om Informationsmottagaren bryter mot bestämmelserna i klausul ’Åtagande om 
sekretess m.m.’ […] i detta Avtal ska denne vid anfordran från 
Informationsutlämnaren till Informationsutlämnaren omedelbart utge ett vite om 
[belopp] kronor i varje enskilt fall. Vitet ska inte begränsa Informationsutlämnarens 
rätt att begära ersättning motsvarande faktisk skada från Informationsmottagaren om 
och i den utsträckning den skulle överstiga vitesbeloppet eller i övrigt vidtaga 
rättsliga åtgärder i anledning av kontraktsbrottet.”188 

 
Som ovan nämnts är det även möjligt att i avtalet föreskriva om en alternativ 
skadeståndsberäkning än den i 11 § LFH, eller i varierande mån reglera 

 
184 Ramberg (2005), s. 290. Avtalsfriheten begränsas dock av 36 § AvtL, men jämkning sker 
sällan till följd av att avtalsbrott mot sekretessförbindelser ofta kan leda till stora skador. Jfr. 
även RH 2011:18. 
185 Jfr. RH 1996:38; AD 2005 nr 28.  
186 Fahlbeck (2019), s. 142 f.  
187 NJA 2010 s. 629, genom utfyllnad med hjälp av oklarhetsregeln bedömdes vitet vara 
exklusivt. Se även NJA 2014 s. 960 där HD genom avtalstolkning kom till motsatt slutsats 
att vitet inte var exklusivt.  
188 Cit. Tonell & Åberg, p. 9.1. Jfr. även Sparring p. 2.  
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bevisbördan.189 Bestämmelsen kan föreskriva om en strängare eller mildare 
skadeståndsskyldighet,190 eller bekräfta och betona redan gällande rättsläge. 
En alternativ klausul kan således utformas enligt följande: 
 

The Recipient agrees that the Discloser will suffer irreparable damage if its 
Confidential Information is made public, released to a third party, or otherwise 
disclosed in breach of this Agreement and that the Discloser shall be entitled to obtain 
injunctive relief against a threatened breach or continuation of any such a breach 
and, in the event of such breach, an award of actual and exemplary damages from 
any court of competent jurisdiction.191  

 
Ovannämnda avtalsreglering föreskriver inte om en annan skadestånds-
skyldighet än vad som redan följer av LFH, men innehåller delar som 
förenklar en skadeståndstalan. Att informationsmottagaren redan medgivit att 
skada kommer följa ett röjande av informationen bör underlätta bevisbördan 
avseende adekvat kausalitet. Den skadelidande parten kan istället fokusera sin 
bevisning på att beräkna skadans storlek eller ta hjälp av bevislättnadsregeln 
i 35 kap. 5 § RB.  
 

4.5.4 Sanktionsformens betydelse  

Mot bakgrund av ovan får det således praktiska konsekvenser vilken 
sanktionsform som väljs vid upprättandet av sekretessförbindelsen. För ett 
målbolag som avser att lämna ut konfidentiell information i samband med en 
företagsbesiktning kan det vara av intresse att uppsåtligen bryta mot 
sekretessförbindelsen om värdet av röjandet överstiger den eventuella 
sanktionen. Även om ett av huvudsyftena med skadeståndsregleringen är att 
motverka ett dylikt resonemang,192 tycks det vara möjligt att i vissa fall 
undvika ersättningsskyldighet.  
 
I det fall val av sanktionsform inte har avtalats, eller om parterna förlitar sig 
på skadeståndsregleringen i 6 och 11 §§ LFH, måste adekvat kausalitet samt 
skada påvisas. Vid beräkningen av ekonomisk skada tas främst hänsyn till 
utebliven och obehörig vinst, då andra följdskador ofta saknar tillräcklig 
adekvat kausalitet. I ovannämnd praxis tycks domstolen, avseende utebliven 
vinst, främst se till inkomstbortfall i form av utebliven försäljning, bortfall av 

 
189 Jfr. Fahlbeck (2019), s. 654; Waerme (2009), s. 1059.  
190 Jfr. NJA 2010 s. 629.  
191 Cit. European IP Helpdesk, Non-Disclosure Agreement, p. 3.10. Jfr. även Almega, p. 6 
för en alternativ klausul som föreskriver en ansvarsbegränsning i form av ett ”tak” avseende 
skadeståndets storlek.  
192 Jfr. prop. 2017/18:200, s. 72.  
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kommersiella relationer m.m. Beträffande obehörig vinst hos skadevållaren 
avses främst ersättning från tredje part för röjandet av informationen, eller 
besparingar till följd av att inte själv utveckla informationen vid utnyttjanden.  
 
Vid den för uppsatsen aktuella situationen uppstår således frågan om någon 
ekonomisk skada uppstår och i så fall om detta går att bevisa. Målbolaget gör 
ingen direkt obehörig vinst på att lämna ut informationen, likt om 
informationen sålts eller obehörigen utnyttjats inom verksamheten. Snarare 
görs en indirekt vinst genom att värdet på målbolaget ökar, men det tycks vara 
behäftat med stora svårigheter att bevisa adekvat kausalitet mellan värde-
ökningen och det specifika informationsutlämnandet. Beroende på 
informationens art kan man även ifrågasätta om utlämnandet leder till 
utebliven vinst hos informationsutlämnaren. Som behandlats ovan avses 
sällan att i samband med en företagsbesiktning lämna ut specifika och 
detaljerade företagshemligheter, utan snarare mer generella uppgifter om 
avtal, kunder, leverantörer m.m., som likväl kan vara konfidentiella.193 
Tillsammans med en ytterligare sekretessförbindelse med köparen om att 
informationen inte får röjas eller utnyttjas bör således ekonomisk skada kunna 
undvikas.  
 
Förarbetena till lagstiftningen tycks vidare bekräfta att ekonomisk skada 
normalt inte kan påvisas vid situationer som den för handen,194 utan en 
skadeståndstalan får förlita sig på ett allmänt skadestånd.  
 
Avseende allmänt skadestånd och ersättning för ideell skada tillämpas ofta 
ersättningsformen som ett alternativ till ekonomiskt skadestånd, då skadan 
inte fullt ut kan bevisas. I samtliga ovan refererade rättsfall där allmänt 
skadestånd dömts ut föreligger dock någon form av ekonomisk oegentlighet 
till grund för ersättningen. Detta kan utgöras av exempelvis en obehörig 
vinst,195 eller att röjandet på annat sätt är ekonomiskt fördelaktigt för 
informationsmottagaren.196 Även anseendeskador och det allmänna intresset 
av att företagshemligheter inte röjs kan utgöra grund för ersättning. Som ovan 
diskuterats åtnjuter målbolaget sällan en direkt obehörig vinst av att lämna ut 
informationen vid en företagsbesiktning, utan bolagsvärderingen är en 
sammanvägning av många faktorer där informationen kan ha en inverkan. 
Även denna ideella skada ska, om än på lösare grunder, vara möjlig att 
uppskatta, vilket bör vara svårt avseende den aktuella situationen. Närmast 
bör ett allmänt skadestånd kunna grundas på det allmänna intresset av att 

 
193 Se kapitel 3 om företagsbesiktning.  
194 Se avsnitt 4.5.2 samt prop. 1987/88:155, s. 50.  
195 RH 2002:11.  
196 AD 2006 nr 49.  
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information inte röjs. Även en sådan ersättning bör i den aktuella situationen 
vara besvärlig att uppskatta och bör vägas mot andra intressen.  
 
I det fall parterna har förenat sekretessförbindelsen med en vitesklausul tycks 
det, mot bakgrund av ovan, inte vara möjligt att undvika ersättningsskyldighet 
om ett avtalsbrott föreligger. Det grundläggande syftet med vitesklausuler är 
att underlätta bevisläget, då bevisbördan avseende adekvat kausalitet och 
skadans storlek bortfaller. Skadeståndsregleringen är i sin helhet dispositiv 
och avtalsfrihet gäller inom ramen för 36 § AvtL. En jämkning enligt 
generalklausulen tillämpas mycket restriktivt avseende viten mellan 
näringsidkare och bör normalt inte bli aktuellt i situationen för handen.197  
 
Valet av sanktionsform kan således i praktiken få en stor påverkan avseende 
om en faktisk ersättningsskyldighet uppstår eller inte i den aktuella 
situationen. En dylik skyldighet bör i regel följa vid avtalat vite, men inte 
alltid vid en skadeståndstalan. Målbolaget har vid avtalsförhandlingarna 
motsatsvis möjligheten att proaktivt förhandla om ansvarsbegränsningar och 
exklusivt vite för att begränsa den eventuella ersättningsskyldigheten. I annat 
fall har målbolaget närmast att argumentera för att ett avtalsbrott inte har 
inträffat.198 
 

 
197 Jfr. avsnitt 4.3.3. För närmare redogörelse av jämkning av vitesklausuler i sekretessavtal 
se Fahlbeck (2019), s. 139 f. med där angivna hänvisningar.  
198 Se vidare avsnitt 5.3 nedan. 
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5 Överträdelse av 
sekretessförbindelser 

5.1 Inledning  

För att ett ansvar ska kunna utkrävas avseende ett informationsutlämnande 
till en potentiell köpare vid en företagsbesiktning, krävs en rättslig grund för 
anspråket. Målbolaget måste således dels bedömas ha brustit i sin tystnads-
plikt, och dels att övriga förutsättningar för ett ansvarsutkrävande är 
uppfyllda. I detta kapitel redogörs för, och analyseras, under vilka 
omständigheter en överträdelse av sekretessförbindelsen kan bedömas ha 
skett, samt vad som krävs för ett ansvarsutkrävande.  
 
Inledningsvis redogörs för det lagstadgade skyddet mot överträdelser av 
sekretessförbindelser, och diskuterar lagstiftningens relevans för den aktuella 
situationen. Vidare analyseras närmare om ett informationsutlämnande i 
samband med en företagsbesiktning strider mot de förbindelser som 
presenteras i kapitel 4 ovan.  
 

5.2 Lagstadgat skydd mot överträdelser  

5.2.1 Inledning  

Den lagstadgade regleringen avseende kommersiell sekretess återfinns 
huvudsakligen i LFH, som år 2018 ersatte den sedan 1990 gällande FHL. Som 
tidigare nämnts utgör LFH ett parallellt skydd till avtalade sekretess-
förbindelser, då en prövning enligt lagen inte utesluter en separat prövning 
utanför lagens tillämpningsområde på inomobligatorisk grund. Samtidigt 
kompletterar lagstiftningen det avtalade skyddet, och en avtalad sekretess-
förbindelse kan utgöra en förutsättning för lagens tillämplighet.  
 
I detta avsnitt behandlas det lagstadgade skyddet för företagshemligheter i 
enlighet med LFH och dess betydelse för avtalade sekretessförbindelser. Som 
framgår ovan i avsnitt 4.3 kan lagstiftningen ha påverkan på sekretess-
förbindelsernas omfattning, antingen direkt genom dess indispositivitet, eller 
indirekt genom en analogivis tillämpning. Det är således av intresse för 
uppsatsens frågeställning att närmare utreda tillämpningen av LFH i den 
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aktuella situationen, för att sedermera även kunna diskutera dess inverkan vid 
en eventuell avtalstolkning.  
 
Avseende näringsidkare i kommersiella relationer föreskriver LFH inte om 
någon legal tystnadsplikt, utan denna förpliktelse får istället härledas från 
annan lagstiftning eller avtal. Däremot reglerar lagstiftningen genom intresse-
avvägningar mellan bl.a. konkurrensrätt, avtalsfrihet och yttrandefrihet vilka 
konsekvenser ett angrepp på företagshemligheter kan få.199 Lagens inledande 
paragrafer 2–4 §§, reglerar LFH:s tillämpningsområde och definierar vad som 
kan utgöra företagshemligheter, samt vilka ageranden som är otillåtna. 
Avseende obehöriga angrepp på företagshemligheter av näringsidkare i 
kommersiella förhållanden stipuleras en ersättningsskyldighet i 6 § LFH. 
Andra regleringar i LFH, än de ovannämnda, är av mindre relevans för 
uppsatsens frågeställningar.  
 

5.2.2 Legaldefinition av företagshemligheter 

För att LFH ska vara tillämplig krävs det inledningsvis att den aktuella 
informationen som angreppet berör utgör en företagshemlighet enligt 
legaldefinitionen i 2 §. Definitionen består av fyra kumulativa rekvisit som 
alla måste vara uppfyllda för att informationen ska klassificeras som en 
företagshemlighet. Informationen ska (1) avse affärs- eller driftförhållanden i 
näringsidkarens rörelse samt (2) inte vara allmänt känd eller lättillgänglig 
utanför en begränsad personkrets. Vidare ska även informationsinnehavaren 
(3) vidtagit rimliga åtgärder för att hemlighålla informationen, och (4) att ett 
röjande av informationen är ägnat att medföra skada i konkurrens-
hänseende.200 Genom legaldefinitionen av företagshemligheter uppfylls 
artikel 1.3 a och 1.3 b, samt artikel 2.1 i företagshemlighetsdirektivet.201 
 

5.2.2.1 Affärs- eller driftförhållanden  
För att informationen ska kunna utgöra en företagshemlighet är ett inledande 
krav att denna ska ha en anknytning till näringsidkarens verksamhet. Inom 
denna definition inbegrips en stor mängd informationstyper och kan avse 
uppgifter, kunskaper och vetande om i princip vad som helst.202 Avgörande 
för informationens anknytning till verksamheten framhålls i förarbetena till 

 
199 Fahlbeck (2019), s. 42.  
200 Tonell (2021), s. 27.  
201 Prop. 2017/18:200, s. 137.  
202 Tonell (2021), s. 27 f.  
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LFH vara att informationen ska vara säregen och specifik för det aktuella 
företaget.203 Exempel på information som bedömts utgöra företags-
hemligheter, och som även kan vara av relevans att lämna ut vid en 
förtagsbesiktning, är kundregister och information om deras behov,204 samt 
avtal med samarbetspartners.205 Legaldefinitionen ställer inte upp något 
kvalifikationskrav på informationen, likt inom immaterialrätten, utan 
informationen kan vara enkel och okomplicerad, och samtidigt utgöra en 
företagshemlighet.206 
 
Genom att informationen ska ha anknytning till näringsidkaren får detta även 
följden att denna är att anse som innehavare av företagshemligheten. 
Begreppet näringsidkare ska i detta sammanhang ges en vid tolkning och 
innefattar varje fysisk och juridisk person som bedriver verksamhet av 
ekonomisk art.207 Vid affärsförbindelser där informationen berör mer än en 
näringsidkare har HD uttalat att information och idéer framtagna av en 
näringsidkare får anses ha anknytning till dennes rörelse, även om 
genomförandet av idéen förutsätter samarbete med andra parter.208  
 
Som framgår ovan kan information om brott eller allvarliga missförhållanden 
aldrig utgöra företagshemligheter som skyddas enligt LFH. Detta framgår 
numera direkt av 2 § andra stycket. Bestämmelsen ligger i linje med den för 
LFH grundläggande tanken om att endast angrepp som medför ersättnings-
gilla konkurrensskador omfattas av lagens tillämpningsområde. Det görs i 
detta hänseende ingen bedömning av brottets svårighetsgrad. Avseende 
begreppet allvarliga missförhållanden avses förfaranden som från samhällets 
synvinkel är oacceptabla eller i övrigt klart klandervärda.209 Lagrummets 
indispositiva karaktär medför även att avtal om tystnadsplikt avseende 
brottslig verksamhet eller allvarliga missförhållanden saknar rättslig 
verkan.210 
 

 
203 Prop. 2017/18:200, s. 35.  
204 AD 2003 nr 21.  
205 AD 2009 nr 63.  
206 NJA 1998 s. 633; prop. 2017/18:200, s. 138.  
207 Prop. 2017/18:200, s. 137.  
208 NJA 1998 s. 633. En förutsättning i sammanhanget tycks vara att den huvudsakliga 
prestationen vid tillkomsten av informationen eller idén är mer hänförlig till den ena parten, 
trots ömsesidiga prestationer. Fråga kvarstår dock om information som utarbetats gemensamt 
kan vara företagsspecifik enligt legaldefinitionen.  
209 Fahlbeck (2019), s. 454 ff.  
210 Prop. 2017/18:200, s. 48.  



 
 
 

59 

5.2.2.2 Informationens hemlighållande  
Information som är allmänt känd eller tillgänglig kan naturligtvis inte utgöra 
skyddsvärda företagshemligheter. Kravet tar sikte på att personkretsen med 
kännedom om informationen måste vara begränsad och definierbar, samt att 
dessa personer inte har behörighet att sprida informationen reservations-
löst.211 Bedömningen av vad som är allmänt känd information görs 
branschspecifikt mot bakgrund av hur stor kännedom aktörerna har avseende 
den specifika informationen, samt hur lättillgänglig denna är.212  
 
Även om specifika uppgifter är allmänt tillgängliga kan en sammanställning 
av dylika uppgifter utgöra en företagshemlighet, likt katalogskyddet i 49 § 
upphovsrättslagen (1960:729). I förarbetena till LFH framhålls att exempel 
på dylika sammanställda företagshemligheter kan utgöras av kundlistor, eller 
recept på livsmedel eller materialblandningar.213 Avgörande i detta hänseende 
är att sammanställningen uppfyller en viss grad av originalitet och är specifik 
för verksamheten. Detta är även en följd av det återkommande kravet på att 
ett röjande skulle medföra skada i konkurrenshänseende, då alltför enkla 
sammanställningar sällan kan medföra sådan skada.214 
 
Vidare ställs ett aktivitetskrav upp på innehavaren för att informationen ska 
bedömas utgöra företagshemligheter. Den näringsidkare som önskar att 
informationen ska skyddas av LFH måste vidta rimliga åtgärder för att 
hemlighålla informationen, och kan inte förhålla sig helt passiv. Att själv 
avstå från att sprida informationen har i förarbetena inte ansetts tillräckligt, 
utan någon form av aktivt handlande krävs. Däremot behöver inte åtgärderna 
vara av specifik art eller uppnå en viss skyddsnivå, utan de ska sättas i relation 
till situationen och risken för att ett angrepp kan inträffa.215  
 
Partsrelationen och omständigheterna i övrigt kan i vissa situationer tala för 
att hemlighållandet av informationen är underförstådd och kravet uppfyllt.216 
Ytterligare åtgärder anses i dessa fall inte vara nödvändiga då mottagaren bör 
vara införstådd med innehavarens ambition. Normalt krävs det således inte 
att ett sekretessavtal undertecknas i varje enskilt fall för att aktivitetskravet 
ska anses vara uppfyllt.217 I situationer när det däremot inte framgår klart av 

 
211 Prop. 2017/18:200, s. 138; prop. 1987/88:155, s. 13.  
212 Tonell (2021), s. 36.  
213 Prop. 2017/18:200, s. 30.  
214 Fahlbeck (2019), s. 418 f.  
215 Prop. 2017/18:200, s. 138 f.  
216 NJA 1998 s. 633.  
217 Prop. 2017/18:200, s. 31.  
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sammanhanget att informationen är av konfidentiell natur bör det ställas 
högre krav på aktsamhet och att sekretessavtal sluts.218 
 
Det tycks inte finnas situationer då det ställs ett högre aktivitetskrav på 
näringsidkaren än att avtal om sekretess ingås. Genom avtalet definieras 
sekretessobjektet och mottagaren åläggs att inte angripa informationen på ett 
otillåtet sätt. De sekretessförbindelser som presenteras ovan bör således alltid 
uppfylla kravet på hemlighållande så länge den avsedda informationen ryms 
inom sekretessobjektet.  
 

5.2.2.3 Ägnat att medföra konkurrensskada  
Det sista rekvisitet för att informationen ska anses utgöra företagshemligheter 
är att ett röjande är ägnat att medföra konkurrensskada. Som tidigare 
framhållits är ett av syftena med lagstiftningen att främja en sund konkurrens 
inom näringslivet och att hindra otillbörliga utnyttjanden av konkurrens-
känslig information.219 Mot denna bakgrund krävs det således att 
informationen är av den karaktär att en skada kan följa, för att skyddas av 
lagstiftningen.  
 
Rekvisitet motsvarar företagshemlighetsdirektivets definition i den del att 
informationen ska ha ett kommersiellt värde på grund av att den är hemlig, 
och rekvisitet i LFH ska läsas i ljuset av direktivets definition.220 Att 
informationen måste inneha ett kommersiellt värde har även bekräftats av HD 
som menar att ett angrepp på informationen ska typiskt sett medföra en 
negativ konkurrensförmåga.221 För att rekvisitet ska vara uppfyllt räcker det 
att ett röjande typiskt sett resulterar i en konkurrensskada. Bedömningen är 
objektiv sett till informationens karaktär och någon faktisk skada i det 
enskilda fallet behöver inte påvisas i detta hänseende.222 I begreppet 
konkurrensskada ligger också att den skada som näringsidkaren kan tänkas 
att lida ska vara en ersättningsgill skada som skyddas av rättsordningen.223 
Återigen undantas således information om missförhållanden eller som annars 
saknar ett konkret värde för verksamheten.  
 
Lagtekniskt görs här en objektiv bedömning av informationens karaktär, 
oberoende av om ett faktiskt angrepp har skett eller inte. Bedömningen görs 

 
218 Tonell (2021), s. 36. Jfr. även prop. 2017/18:200, s. 146.   
219 Jfr. bl.a. prop. 1987/88:155, s. 13; bet. 1989/90:LU37, s. 111.  
220 Se artikel 2.1 b företagshemlighetsdirektivet.  
221 NJA 1998 s. 633.  
222 Prop. 2017/18:200, s. 139.  
223 Bet. 1989/90:LU37, s. 112.  
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således rent hypotetiskt för att bedöma om informationen är skyddsvärd enligt 
lagstiftningen. Rekvisitet ska därför skiljas från den efterföljande prövningen 
om det aktuella angreppet dels är obehörigt, och dels om en ersättnings-
skyldighet kan följa.  
 

5.2.3 Obehöriga angrepp  

LFH:s tillämpningsområde begränsas vidare av 4 § som stadgar i första 
stycket att endast obehöriga angrepp omfattas av lagstiftningen. Detta innebär 
e contrario att något ansvar enligt LFH inte kan åläggas den som behörigen 
angriper företagshemligheter.224 Stadgandet utgör en form av generalklausul 
där en intresseavvägning ska göras av domstolen i det enskilda fallet.225 Det 
är främst detta första stycke som är relevant för uppsatsens frågeställning, 
varför övriga delar av lagrummet inte behandlas vidare.  
 
Intresseavvägningen innebär i detta hänseende att innehavarens intresse av 
skydd för den specifika företagshemligheten ska vägas mot andra intressen 
av att informationen röjs eller på annat sätt angrips.226 Undantaget för 
behöriga angrepp har en betydligt större räckvidd än att endast omfatta 
avslöjanden om brott eller allvarliga missförhållanden, även om detta 
uttryckligen anges i lagrummet. Bedömningen ska resultera i en skiljelinje 
mellan å ena sidan angrepp som på någon grund är godtagbar eller behörig, 
och å andra sidan förfaranden där innehavaren har ett berättigat anspråk på 
skydd.227 I förarbetena till LFH och närliggande lagstiftning anges ett antal 
exempel på situationer som anses utgöra behöriga angrepp enligt 4 §. Dessa 
typsituationer är inte uttömmande, utan andra situationer kan föranleda ett 
behörigt angrepp.228  
 
Inledningsvis anses det inte som ett obehörigt angrepp på företagshemligheter 
att offentliggöra eller lämna uppgifter till tillsynsmyndigheter enligt 
regleringen om visselblåsning.229 Detsamma anses normalt gälla för annat 
utlämnande i enlighet med en rapporteringsskyldighet stadgad i lag eller 
annan författning, eller om avslöjandet sker inför sitt ombud i samband med 
en rättslig process. Vidare är det även tillåtet att röja företagshemligheter för 

 
224 Tonell (2021), s. 51.  
225 Fahlbeck (2019), s. 516.  
226 Prop. 2017/18:200, s. 146; Aspegren (2021), kommentar till 4 § LFH, not 18.  
227 Prop. 2017/18:200, s. 47.  
228 Prop. 2017/18:200, s. 148; Tonell (2021), s. 51.  
229 Prop. 2013/14:228, s. 247.  
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att ta tillvara sin rätt i domstol eller till följd av sin vittnesplikt.230 Det 
framhålls även i förarbetena till LFH att ett uppgiftslämnande kan vara 
behörigt trots avsaknaden av en rapporteringsskyldighet. Så kan exempelvis 
vara fallet vid rapportering till Finansinspektionen avseende misstänkta 
marknadsmissbruk.231 Det främsta exemplet på ett behörigt angrepp har dock 
framhållits vara att samtycke till handlingen föreligger.232 Detta samtycke 
behöver inte nödvändigtvis vara uttryckligt,233 utan även underförstådda eller 
tolkade samtycken bör medföra behörighet. 
 
Bedömningen av om ett angrepp ska anses vara behörigt eller ej tycks enligt 
typsituationerna ovan göras mot det allmänna intresset av att informationen 
röjs. I propositionen till nuvarande LFH uttalas särskilt avseende avslöjandet 
av missförhållanden att angreppet är behörigt om det främjar bl.a. den 
allmänna säkerheten, konsumentskyddet, miljöskyddet eller annat allmänt 
intresse.234 Avslöjandet måste även begränsas och inte avse mer information 
än nödvändigt, och det saknas en rätt att avslöja företagshemligheter i eget 
ekonomiskt intresse.235 
 
Trots att en enskild intresseavvägning mot samtliga intressen ska göras i det 
enskilda fallet tycks det mot bakgrund av ovan krävas ett främjande av 
samhällsintresset för att röjandet ska anses som behörigt enligt 4 § LFH. Ett 
informationsutlämnade av konfidentiell information i samband med en 
företagsbesiktning kan således inte berättigas med enskilda ekonomiska 
intressen om att driva upp priset på företaget. Däremot bör det finnas ett 
allmänt intresse av att främja aktiers fria överlåtbarhet och näringslivets 
utveckling för att uppnå en sund konkurrens, och där informations-
utlämnanden vid företagsbesiktningar fyller en viktig funktion.236 En 
argumentation för ett behörigt angrepp enligt 4 § i den aktuella situationen 
bör således vara möjlig, men svår att nå framgång med mot bakgrund av den 
karaktär typsituationerna i förarbetena har. Frågan har dock inte prövats i 
domstol varför rättsläget får bedömas som oklart.  
 

 
230 Bet. 1989/90:LU37, s. 35. Jfr. även AD 2020 nr 18, punkt 6.4 tingsrättens dom. 
231 Prop. 2017/18:200, s. 148.  
232 Prop. 2017/18:200, s. 49.  
233 Aspegren (2021), kommentar till 3 § LFH, not 11.  
234 Prop. 2017/18:200, s. 54.  
235 Tonell (2021), s. 54.  
236 Jfr. prop. 2004/05:85, s. 249 f. Se även kapitel 2 ovan.  
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5.2.4 Skadeståndsskyldighet  

Om informationen och det aktuella förfogandet uppfyller de krav som ställs 
upp i 2 och 4 §§ LFH är lagen tillämplig och frågan om ersättningsskyldighet 
kan prövas. Den för uppsatsen aktuella situationen rör avtalad sekretess i 
samband med affärskontakter mellan näringsidkare. Otillåtna förfoganden 
med företagshemligheter i dylika situationer, samt eventuella efterföljande 
skadestånd, regleras uttryckligen av 6 § LFH.237 Lagrummet stadgar att den 
som genom uppsåt eller oaktsamhet angriper en företagshemlighet som man 
tagit del av i samband med en affärsförbindelse, ska ersätta den skada 
förfarandet medför.238  
 
Som tidigare framgått fastlägger LFH i denna del inte någon legal 
tystnadsplikt, utan skyldigheten uppstår till följd av en uttrycklig eller 
underförstådd överenskommelse mellan parterna.239 Till följd av detta uppstår 
frågeställningen om ett ansvar enligt lagrummet kan göras gällande på inom- 
eller utomobligatorisk grund. Genom att endast se till lagrummets ordalydelse 
tycks det framstå som ett krav att avtalsbundenhet har uppstått mellan 
parterna och att en prövning således är inomobligatorisk.240 Däremot framgår 
det av förarbetena att bindande avtal inte ska ses som ett krav för lagrummets 
tillämplighet, utan även information som lämnats under ett förhandlingsskede 
kan omfattas.241 Avgörande är att en förtroendesituation har uppkommit 
vilket i detta sammanhang innebär att mottagaren inser, eller bör inse, att 
informationen är konfidentiell.242 Vad som tycks avses är närmast 
avtalsbundenhet genom konkludent handlande, vilket även ligger i linje med 
en underförstådd sekretess som godkänts i praxis som grund för ett 
ansvarsutkrävande.243 Att tystnadsplikten härrör från avtalsförhållanden 
medför vidare att ett angrepp i strid med 6 § LFH samtidigt utgör ett 
avtalsbrott mot sekretessåtagandet.244 Skadeståndsskyldigheten enligt LFH i 
den aktuella situationer är således inomobligatorisk och något självständigt 
brott mot 6 § kan inte förekomma.245 
 

 
237 Fahlbeck (2019), s. 550.  
238 Se 6 § LFH.  
239 Bet. 1988/89:LU30, s. 39; Fahlbeck (2019), s. 551. Jfr. även prop. 2017/18:200, s. 61.  
240 Rundblom Andersson (2020), s. 52.  
241 Prop. 2017/18:200, s. 61; prop. 1987/88:155, s. 42.  
242 Prop. 1987/88:155, s. 43. Rekvisitet anknyter även till det hemlighetsrekvisit vid 
bedömningen av informationens karaktär av en företagshemlighet, se ovan avsnitt 5.2.2.2.  
243 NJA 1998 s. 633; Rundblom Andersson (2020), s. 52 f.  
244 Rundblom Andersson (2020), s. 54.  
245 Fahlbeck (2019), s. 550 f. För en närmare redogörelse av 6 § LFH:s förhållande till 
kontraktuella rättsförhållanden se Rundblom Andersson (2020), s. 50–59.  



 
 
 

64 

Att ansvaret enligt 6 § LFH är av inomobligatorisk karaktär får följden att 
prövningen om skadeståndsskyldighet ska göras på kontraktuell grund och att 
en alternativ utomobligatorisk prövning inte är möjlig.246 Lagrummet är inom 
dess tillämpningsområde lex specialis i relation till SkL och ersätter denna 
mer generella lagstiftning.247 6 § är till skillnad från 2 och 4 §§ LFH dispositiv 
vilket gör att avtalet styr vilka förfoganden som är otillåtna.248 Dock har det i 
förarbetena samt inom doktrin gjorts uttalanden om vilka rekvisit som måste 
vara uppfyllda för att ett ansvar enligt 6 § ska kunna utdömas. 
 
Utöver de krav som behandlats i avsnitten närmast ovan förutsätts att 
näringsidkaren har mottagit informationen i samband med en affärs-
förbindelse, samt insett att informationen var konfidentiell och förbjuden att 
röja. Den i uppsatsen aktuella situationen förutsätter att dessa rekvisit är 
uppfyllda i och med den kommersiella relationen samt att en sekretess-
förbindelse har slutits.249 
 
Det relevanta angrepp som kan medföra skadeståndsskyldighet är i det 
aktuella fallet röjande genom att företagshemligheterna förmedlas till en 
utomstående part. Ett röjande är som utgångspunkt olovligt om samtycke 
saknas. Däremot tillåts normalt att informationen vidareförmedlas till 
mottagarens anställda, då det är en del av den vardagliga verksamheten att 
anställda håller sig informerad. Röjandet kan vidare motiveras med att de 
anställda själva har en legal tystnadsplikt enligt 7 § LFH, och är således 
förhindrade att vidareförmedla informationen.250 Att informationen röjs till 
utomstående part bör inte likställas med att informationsutlämnandet sker till 
anställda. Däremot bör det med samma motivering kunna hävdas att ett 
nödvändigt utlämnande till tredje part i linje med verksamheten kan 
accepteras under förutsättningen att ytterligare sekretessförbindelser sluts.  
 
Bevisbördan för att ett angrepp har skett åligger som utgångspunkt käranden. 
En omvänd bevisbörda efter att det påvisats att informationen har lämnats i 
förtroende, har avvisats i praxis även om rättsläget i detta hänseende ännu är 
oklart.251 Avseende beviskravet har det i underrättspraxis framhållits att 

 
246 Jfr. Göta hovrätt, mål nr. T 2173-12, dom 2014-07-31; Göta hovrätt, mål nr. T 2075-12, 
dom 2014-07-31.  
247 Notera att detta endast gäller inom LFH:s tillämpningsområde. Se vidare avsnitt 5.3.3 för 
rättsläget utanför LFH.  
248 Prop. 1987/88:155, s. 43; Fahlbeck (2019), s. 551.  
249 För en närmare redogörelse av samtliga förutsättningar för skadeståndsskyldighet enligt 6 
§ LFH se Fahlbeck (2019), s. 552–568.  
250 Fahlbeck (2019), s. 564.  
251 Tonell (2021), s. 57.  
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förutsättningarna för lagens tillämplighet måste styrkas, medan angreppet 
endast behöver göras sannolikt för att ansvar ska kunna göras gällande.252 
 
Vidare är en förutsättning för skadeståndsskyldighet att innehavaren lidit 
skada. Som tidigare framgått är skadeståndsregleringen i LFH mer förmånlig 
för den skadelidande än vad som i allmänhet gäller vid beräkning av 
skadestånd.253 Likväl måste dock någon form av skada påvisas för att en 
skadeståndsskyldighet ska uppstå. Skadebegreppet är vidsträckt där även 
ideella skador innefattas, vilket underlättar skadelidandes bevisbörda.254 Vid 
svårigheter att fastställa den faktiska ekonomiska skadan kan således ett 
allmänt skadestånd utgå med hänsyn till innehavarens intresse av att behålla 
kontroll över vilken personkrets som har åtkomst till informationen, samt att 
denna inte utnyttjas.255 Om skada helt kan undvikas medför röjandet således 
ingen skadeståndsskyldighet. Detta torde dock vara svårt att uppnå då en 
ideell skada i princip alltid uppstår när innehavaren förlorar kontroll över 
informationen.  
 
I det fall angreppet anses vara behörigt enligt 4 § LFH får detta följden att en 
skadeståndsskyldighet enligt 6 § bortfaller. Avseende skadestånds-
skyldigheten i samband med affärsförbindelser mellan näringsidkare fram-
hålls i förarbetena till FHL att en allmän utgångspunkt för obehörighet är om 
informationen används på ett sätt som inte var avsett i affärsrelationen.256 
Detta innebär även följaktligen att ett röjande som ligger inom ramen för 
avtalet mellan parterna aldrig kan anses vara obehörigt med en efterföljande 
skadeståndsskyldighet.257 
 
Mot bakgrund av ovan bör ett röjande av företagshemligheter inte kunna 
medföra en skadeståndsskyldighet under förutsättningen att röjandet ligger i 
linje med affärsrelationen eller mottagarens vardagliga verksamhet. Tonell 
framhåller i relation till detta att informationsutlämnanden i samband med 
företagsbesiktningar utgör en dylik situation. Att information om målbolaget 
lämnas ut är en förutsättning för att köparen ska kunna utvärdera bolagets 
finansiella och legala ställning, och är således helt legitim.258 Detta 

 
252 Patent- och marknadsdomstolen, mål nr. PMT 6997-17, dom 2020-06-08. Notera att målet 
överklagades till Patent- och marknadsöverdomstolen där domen undanröjdes och målet 
avskrevs till följd av rättegångsfel avseende domstolens behörighet, se PMÖD Ö 11552-17. 
Några anmärkningar i sak gjordes däremot ej.  
253 Se avsnitt 4.5.2 ovan.  
254 Fahlbeck (2019), s. 564.  
255 Jfr. RH 2002:11; Göta hovrätt, mål nr. T 427/95, DT 4025/96, dom 1996-06-18.  
256 Prop. 1987/88:155, s. 43.  
257 Fahlbeck (2019), s. 567.  
258 Tonell (2021), s. 55.  



 
 
 

66 

konstaterande tycks dock sakna någon närmare förankring i rättskällorna 
varför rättsläget i detta hänseende får anses vara diskutabelt. Argumentet kan 
dock finna stöd i ovannämnda befrielsegrund om att röjandet är en nödvändig 
del i målbolagets verksamhet, samtidigt som ytterligare sekretessförbindelser 
sluts för att begränsa personkretsen. Aktiers fria överlåtbarhet är en 
grundläggande princip för aktiebolagets funktion och således tätt förankrad 
med samtliga aktiebolags verksamheter. Om skada i konkurrenshänseende 
kan undvikas genom att begränsa informationsutlämnandets omfattning samt 
att tillföra en utökad tystnadsplikt, bör även detta i viss mån tala för ett 
legitimt och tillåtet röjande. 
 

5.3 Avtalsrättsligt skydd mot 
överträdelser  

5.3.1 Inledning  

Som framhållits ovan är avtalet av stor vikt och styrande för bedömningen av 
vilka förfoganden som kan accepteras, till följd av 6 § dispositiva karaktär. 
Som ovan påvisats saknas det en legal tystnadsplikt, utan denna härleds från 
den avtalades sekretessförbindelsen. Detta medför i sammanhanget att 
handlanden som inte omfattas av den avtalade tystnadsplikten är behöriga. 
Det är därför av central betydelse att närmare bestämma de standardiserade 
sekretessförbindelsernas innebörd i sammanhanget.  
 
Framställningen i detta avsnitt tar utgångspunkt i de ovan identifierade 
sekretessförbindelserna för att analysera dess innehåll.259 Vid en avtals-
tolkning avgör omständigheterna i den enskilda situationen val av tolknings-
metodik och avtalets innehåll. Nedan presenteras en möjlig tolkning av 
generella omständigheter, men läsaren bör notera att andra tolkningar är 
möjliga i den enskilda situationen.  
 

5.3.2 Fastställande av avtalets innehåll   

I det fall parterna är oense om vad som avtalats och om avtalsbrott har 
inträffat eller ej, måste avtalets innehåll fastställas. I den förevarande 
situationen handlar det främst om att fastställa sekretessförbindelsens 
omfattning och inom vilka ramar tystnadsplikt gäller. Vid denna verksamhet 

 
259 Se avsnitt 4.4 ovan.  
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har fastställelsenormerna en inbördes hierarki för att fastställa vilje-
förklaringars rättsverkan. Av högst dignitet står tvingande lagstiftning som 
inte går att avvika ifrån, men dylika regleringar är ofta formulerade som 
abstrakta minimiskydd snarare än att de ger svar i specifika frågor. Därefter 
får svaret sökas i själva avtalsförhållandet mellan parterna där innehållet 
bestäms genom avtalstolkning. I det fall en avtalstolkning inte ger besked 
avseende den aktuella frågan tillämpas istället utfyllande regler som får 
härledas utanför avtalet.260  
 
Som framgår ovan utgör LFH i dess tvingande delar inte något hinder för 
civilrättsligt bindande sekretessförbindelser. Den yttersta ramen som ställs 
upp i detta hänseende är således 36 § AvtL.261 I den förevarande situationen 
får ovan identifierade sekretessförbindelsers tillämpningsområde närmast 
bestämmas genom avtalstolkning. Vid avtalstolkning kan en stor mängd 
omständigheter och synvinklar appliceras och leda till olika resultat beroende 
på vilken tolkningsmetod som tillämpas. Bland dessa tolkningsmetoder 
saknas en hierarkisk ordning, då en dylik generell systematik skulle leda till 
oskäliga resultat i vissa fall.262 Även om HD vid enstaka tillfällen i sin praxis 
tillämpat en hierarkisk tolkningsordning tycks en bedömning av samtliga 
omständigheter och tolkningsfaktorer i det enskilda fallet vara det 
tillvägagångssätt som ska tillämpas.263 
 
AvtL saknar allmänna regler för hur avtal ska tolkas, utan tolknings-
metoderna är i huvudsak ett resultat av praxis och doktrin. Inom den 
internationella köprätten framhålls dock att utgångspunkt ska tas ur en 
subjektiv tolkning av partens agerande för att bestämma avsikten med 
avtalet.264 Även inom svensk rätt har den gemensamma partsavsikten 
framhållits vara av högst dignitet vid fastställande av avtalets innehåll.265 För 
att utröna den gemensamma partsavsikten vid avtalets tillkomst görs i första 
hand en subjektiv partsorienterad tolkning. Vid denna tolkning blir det 
således en bevisfråga att fastställa den gemensamma avsikten, där 
omständigheter som avtalets ordalydelse, sedvänja och annat handlande av 
parterna är av relevans.266 
 

 
260 Lehrberg (2020), s. 49 f. Jfr. även NJA 2010 s. 629 & NJA 2014 s. 960.  
261 Se avsnitt 4.3 ovan. 
262 Ramberg & Ramberg (2019), s. 178.  
263 NJA 2018 s. 834; NJA 2014 s. 960. Jfr. NJA 2015 s. 862.  
264 Se artikel 8 CISG.  
265 NJA 2016 s. 689; Lehrberg (2020), s. 59 f.; Bernitz (2018), s. 89.  
266 Lehrberg (2020), s. 68 ff.  
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De sekretessförbindelser som är föremål för analys i denna uppsats har dock 
karaktären av standardklausuler då bestämmelserna inte är individuellt 
förhandlade eller självständigt utformade. De aktuella sekretess-
förbindelserna utgör en biförpliktelse till det kommersiella avtalsförhållandet 
och utgör s.k. boilerplate-klausuler.267 Detta medför ofta vid en avtalstolkning 
att en individuell partsavsikt vid avtalets tillkomst inte funnits, eller i vart fall 
inte går att fastställa.268 En av HD förespråkad lösning på tolknings-
problematiken avseende dylika standardmässigt utformade avtalsvillkor, är 
att fingera en partsvilja i den enskilda situationen. Vid tolkningen utgår man 
således från att parterna vid avtalets tillkomst avsett att villkoret ska fylla en 
förnuftig funktion och utgöra en rimlig värdering av parternas intressen.269 
Tolkningen avseende den aktuella situationen kan således i denna fram-
ställning inte baseras på en subjektiv partsorienterad tolkning, utan sekretess-
förbindelsens räckvidd får bestämmas genom en objektiv tolkning.  
 
Vid en objektiv tolkning av standardvillkor utgås normalt från huvud-
principerna skrivet går före tryckt, preciserade villkor ges företräde framför 
allmänna villkor och systematiken och logiken i avtalets utformning.270 Dessa 
tolkningsprinciper är behjälpliga vid kolliderande standardavtal, s.k. the 
battle of forms, men tycks ge mindre vägledning i att precisera villkorens 
räckvidd då ingen konkurrens mellan villkor uppstår.271 
 
Mot bakgrund av den lösningsmetod som HD tillämpade i NJA 2019 s. 171 
bör en tolkning av standardiserade sekretessklausuler kunna baseras på 
allmänna lämplighetsöverväganden och en rimlig värdering av parternas 
intressen. Tolkningen ska således främja parternas syften och intressen med 
avtalet, men viss glidning sker från parternas viljor och uttrycksmedel till mer 
allmänna rättsliga överväganden. I viss mån kan även samhällsintresset, 
exempelvis samhällsekonomiska intressen, av ett visst utslag beaktas vid 
tolkningen, under förutsättningen att parternas intressen inte blir lidande.272  
 

 
267 Jfr. avsnitt 4.2 ovan.  
268 Lehrberg (2020), s. 71; Bernitz (2018), s. 99.  
269 NJA 2019 s. 171. Målet rörde klander av skiljedom, där HD hade att tolka en skiljeklausuls 
omfattning. HD framförde att dylika klausuler ofta är standardmässigt utformade varför en 
partsavsikt inte går att fastställa. På så sätt har skiljeklausuler ofta karaktären av boilerplate-
klausuler och en liknande bedömning bör kunna appliceras på sekretessklausuler. Jfr. även 
NJA 2015 s. 741 där HD frångick ordalydelsen i ett standardvillkor och avgjorde istället dess 
innehåll utefter parternas intressen.  
270 Bernitz (2018), s. 100 ff.  
271 Jfr. Ramberg & Ramberg (2019), s. 174 ff.; Lehrberg (2020), s. 109 ff.  
272 Lehrberg (2020), s. 234 & 245.  
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Mot bakgrund av avsnitt 4.4 ovan tycks syftet med de standardiserade 
sekretessförbindelserna vara att undvika skada genom att informationen röjs 
till utomstående. Detta kan utrönas ur att sekretessobjektet vanligtvis endast 
avser värdefull information samt att röjande som inte påverkar detta värde 
tycks undantas från sekretessåtagandet. Vidare medges normalt informations-
utlämnanden till utomstående parter under förutsättningen att detta är 
nödvändigt och att ytterligare sekretessförbindelser sluts. De identifierade 
sekretessförbindelserna tycks även i stora drag motsvara LFH:s reglering i 
dessa delar, vilket är vanligt avseende standardvillkor.273 Även lagstiftningen 
har, mot bakgrund av ovan, som syfte att motverka konkurrensskador 
samtidigt som legitima förfoganden med informationen i linje med 
verksamheten tillåts.  
 
Avseende samhällsekonomiska aspekter finns i sammanhanget ett intresse av 
att en sund konkurrens främjas genom att företagshemligheter inte utnyttjas 
och att företag kan förlita sig på att resultatet av en arbetsinsats tillfogas 
företaget. I sammanhanget bör hänsyn även tas till intresset av aktiers fria 
överlåtbarhet och behovet av att kunna genomföra företagsbesiktningar.  
 
Den fingerade partsviljan bör således ta hänsyn dels till informationsgivarens 
intresse av att konkurrensskada undviks, och dels till informations-
mottagarens intresse av att kunna använda informationen i sin verksamhet, 
inbegripet en värdering av denna verksamhet. Vid den aktuella situationen 
sker utlämnandet under förutsättningen att den potentiella köparen 
undertecknar en likvärdig sekretessförbindelse,274 och förfogandet motsvarar 
regleringen vid tillåten utvidgning av den behöriga personkretsen.275 
Tillsammans med en avvägning över den konfidentiella informationens 
detaljgrad bör en konkurrensskada kunna undvikas även om informationen 
röjs. Förfogandet skulle i en sådan situation inte strida mot informations-
givarens övergripande intresse med sekretessförbindelsen, samtidigt som 
målbolagets intresse tillgodoses. En dylik fingerad partsvilja avseende den 
aktuella situationen utgör en rimlig värdering av parternas intressen samtidigt 
som den ligger i linje med såväl dispositiv lagstiftning som samhälls-
ekonomiska intressen.  
 
Sammanfattningsvis finns det visst utrymme för att informationsutlämnandet 
i den aktuella situationen kan bedömas vara behörigt vid en avtalstolkning 
baserad på allmänna lämplighetsöverväganden. Som ovan framhållits saknas 

 
273 Lehrberg (2020), s. 97.  
274 Se avsnitt 3.5.3 ovan.  
275 Se avsnitt 4.4.5 ovan.  
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det dock en generell ordning för vilken tolkningsmetod som ska tillämpas i 
det enskilda fallet, vilket gör rättsläget osäkert. Vid en mer uttrycksorienterad 
och språklig tolkning av de identifierade sekretessförbindelserna är det inte 
osannolikt att det aktuella förfogandet bedöms vara otillåtet. Den valda 
metoden har dock stöd i senare praxis och framstår som väl tillämpbar i den 
aktuella situationen.  
 

5.3.3 Avtalsrättslig påföljd   

I det fall en gemensam partsvilja som förbjuder ett aktuellt informations-
utlämnande går att utröna, genom en annan tolkningsmetodik än ovan 
presenterad, utgör handlandet ett avtalsbrott. Så torde exempelvis vara fallet 
om sekretessförbindelsen är individuellt förhandlad med en uttrycklig 
exklusiv reglering av tystnadspliktens omfattning. Som framgår ovan följer 
det av allmänna avtalsrättsliga principer att den som bryter mot sekretess-
förbindelsen blir skadeståndsskyldig för den skada som uppstår. I det fall LFH 
är tillämplig utgör dock denna lagstiftning lex specialis, vilket medför att en 
prövning av skadeståndsskyldigheten görs enligt ovannämnda utgångs-
punkter.276 
 
Om en talan istället baseras på avtalsrättslig grund gäller som utgångspunkt 
att skadelidande part ska försättas i samma ekonomiska läge som om avtalet 
hade följts, d.v.s. det positiva kontraktsintresset ska ersättas.277 Likt vad som 
gäller skadeberäkningen enligt LFH utgås från att den faktiska skadan ska 
ersättas genom en tillämpning av differensprincipen.278 Bedömningen är 
således inriktad på avtalets ekonomiska effekter. Till skillnad från 
skadeståndsregleringen i LFH är endast ekonomisk skada ersättningsgill på 
avtalsrättslig grund.279 Ersättning för ideell skada i form av allmänt 
skadestånd förutsätter inom svensk rätt ett särskilt lagstöd som föreskriver om 
denna möjlighet. Vid inomobligatoriska förhållanden kan dock en dylik 
ersättning utgå även utan uttryckligt lagstöd, då HD har uttryckt att en 
bedömning ska göras i det enskilda fallet utefter skadans förhållande till den 
skadelidandes avtalsintresse.280 Avseende sekretessförbindelser och företags-
hemligheter bör det dock inte vara möjligt att vid en talan på avtalsrättslig 
grund erhålla ersättning för ideell skada, utan ersättningen är begränsad till 

 
276 Se avsnitt 4.5.2 & 5.2.4 ovan avseende skadeståndsskyldighet enligt LFH.  
277 Ramberg & Ramberg (2019), s. 261.  
278 NJA 2016 s. 900.  
279 Tonell (2021), s. 168.  
280 NJA 2016 s. 900.  
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den faktiska ekonomiska skadan.281 Som framhålls i förarbetena till LFH är  
lagstiftningen därför mer förmånlig för skadelidande part avseende 
skadeståndsberäkningen.282 
 
I den aktuella situationen, vid en avtalsrättslig överträdelse, beräknas den 
ekonomiska skadan enligt ovan angivna utgångspunkter.283 Detta innebär, 
som ovan påvisas, stora svårigheter i att visa på att en faktiskt ekonomisk 
skada har uppstått samt, om sådan skada finns, adekvat kausalitet mellan 
informationsutlämnandet och skadan.284 Eftersom den skadelidande parten 
inte kan förlita sig på ett allmänt skadestånd på avtalsrättslig grund får det 
således bedömas vara osannolikt att en skadeståndsskyldighet uppstår utanför 
LFH:s tillämpningsområde i den aktuella situationen, trots att ett avtalsbrott 
har inträffat.  
 
Den skadelidande parten har således, i den aktuella situationen, endast att 
förlita sig på ett avtalat vite om talan baseras på avtalsrättslig grund. Som 
ovan påvisas ser rättstillämpningen tolerant på vitesklausuler mellan 
näringsidkare och en ersättningsskyldighet uppstår utan krav på försumlighet 
eller visad skada.285 I det fall en avtalstolkning resulterar i att ett avtalsbrott 
anses har inträffat bör målbolaget i den aktuella situationen inte kunna 
undvika en ersättningsskyldighet i enlighet med vitesklausulen.  
 

 
281 AD 2006 nr 49; Tonell (2021), s. 168; Fahlbeck (2019), s. 319.  
282 Prop. 2017/18:200, s. 72; prop. 1987/88:155 s. 26 f. & 49 f.  
283 Se avsnitt 4.5.2 ovan.  
284 Se avsnitt 4.5.4 ovan.  
285 Se avsnitt 4.5.3 ovan.  
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6 Sammanfattande slutsatser  

Som framställningen ovan påvisar befinner sig säljaren och målbolaget i en 
problematisk situation. Intresset av att lämna ut konfidentiell information och 
uppnå en korrekt värdering får vägas mot risken av att möta rättsliga och 
ekonomiska påföljder, där det aktuella rättsläget är förknippat med 
osäkerheter och ger föga vägledning. Den mest pragmatiska lösningen på 
problematiken som medför minst riskexponering är självfallet att inhämta ett 
samtycke innan informationsutlämnandet äger rum. Detta är dock inte alltid 
möjligt, vilket lämnar säljaren och målbolaget med alternativen att antingen 
riskera ett eventuellt avtalsbrott, eller avstå från informationsutlämnandet. I 
det fall ett informationsutlämnande av konfidentiell information ändock sker 
vid en företagsbesiktning bör rättsläget kunna sammanfattas på följande sätt.  
 
Avseende de inledande förutsättningarna för generella informations-
utlämnanden i samband med företagsbesiktningar kan processen delas upp i 
dels en formell, och dels en praktisk sida. Omfattningen av det formella 
informationsutlämnandet bestäms av den aktiebolagsrättsliga regleringen av 
en aktieägares rätt till information. Företagsledningen har således möjlighet 
att lämna ut information under förutsättningen att detta kan göras utan 
väsentlig skada för bolaget eller dess aktieägare.  
 
Mot bakgrund av att företagsledningen innehar en sysslomannaställning och 
en skyldighet att agera i aktieägarnas intresse bör detta medföra att även 
målbolagets företagsledning ska sträva mot en värdemaximering vid en 
företagsöverlåtelse. Intresset av informationsutlämnandet bör således vara 
vägledande för företagsledningen, men ska vägas mot det egna bolagets risk 
för skada. Om skada i form av rättsliga sanktioner till följd av utlämnandet 
kan undvikas bör en skyldighet att främja aktieägarnas intresse i den aktuella 
situationen föreligga. De grundläggande principer som aktiebolagsrätten 
ställer upp i samband med företagsöverlåtelser, såsom aktiers fria överlåt-
barhet och främjandet av aktieägares intressen, utgör således inget hinder för 
ett informationsutlämnande av konfidentiell information, utan snarare en 
påtryckning att främja försäljningen.  
 
Uppsatsens frågeställningar får istället besvaras gentemot standardiserade 
sekretessförbindelsers, samt LFH:s, omfattning och vilka sanktioner som kan 
följa ett informationsutlämnande. Lagstiftningen och den avtalade 
sekretessen kompletterar varandra genom att tystnadsplikten härleds från 
avtalet, medan närmare reglering kring skydd mot obehöriga röjanden och 
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eventuella sanktioner föreskrivs om i lagstiftningen. I de delar LFH utgör 
tvingande lagstiftning saknar parterna möjlighet att föreskriva om en längre 
gående sekretess och samtidigt förlita sig på LFH:s bestämmelser, avseende 
exempelvis tillgängliga sanktioner. Som ovan påvisats tycks standardiserade 
sekretessklausuler ta hänsyn till och baseras på såväl legaldefinitionen av 
företagshemligheter, som typexempel på tillåtna undantag som följer av lag-
stiftningen. Sekretessförbindelserna i den aktuella situationen får således 
bedömas ligga inom ramarna för LFH:s tillämpningsområde, och en prövning 
enligt lagstiftningen är möjlig. Att sekretessförbindelserna motsvarar 
legaldefinitionen får dock följden att bestämmelserna får en mycket generell 
karaktär med liten vägledning i hur parterna har att förhålla sig till tystnads-
plikten i särskilda situationer.  
 
Av de standardiserade sekretessförbindelsernas ordalydelse tycks 
information som är åtråvärd att lämna ut i samband med en företagsbesiktning 
omfattas av sekretessobjektet. De generella formuleringarna avseende själva 
sekretessåtagandet samt de angivna undantagen från detta åtagande är 
avsedda att täcka ett stort antal situationer. Detta till följd av att de normalt 
utgör boilerplate-klausuler och är således illa anpassade till parternas enskilda 
situation. Av ordalydelsen går det således inte att utröna något undantag för 
det specifika informationsutlämnandet som sker i samband med en företags-
besiktning. Inte heller av den behöriga personkretsen framgår ett uttryckligt 
medgivande för informationsspridning, utöver vad som krävs för att uppfylla 
avtalets syfte.  
 
Av bestämmelsernas systematik kan dock urskiljas en viss tolerans till 
informationsutlämnanden till utomstående parter. Syftet med sekretess-
förbindelsen tycks vara att skydda informationsgivaren mot ett otillbörligt 
utnyttjande med en efterföljande konkurrensskada, snarare än att förbjuda alla 
former av informationsspridning. Detta får även informationsgivaren anses 
vara införstådd med, då en kommersialisering av en företagshemlighet kräver 
viss spridning.  
 
För att något ansvar ska kunna åläggas målbolaget för brott mot tystnads-
plikten krävs vidare en rättslig grund för detta anspråk. LFH utgör i detta 
sammanhang lex specialis, varför ett ansvar i första hand får prövas gentemot 
denna lagstiftning. Som ovan påvisats skyddar lagstiftningen endast mot 
obehöriga angrepp, vilket e contrario innebär att behöriga angrepp är tillåtna. 
Det är i sammanhanget osannolikt att nå framgång med en argumentation om 
behörigt angrepp vid det aktuella informationsutlämnandet baserat på en 
rapporteringsskyldighet eller visselblåsning. Däremot bör det finnas en 
möjlighet att basera argumentationen på ett allmänt samhällsintresse om 
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aktiers fria överlåtbarhet samt främjandet av utveckling och konkurrens inom 
näringslivet. Detta till följd av att en enskild intresseavvägning ska göras i 
varje fall där allmänintresset ges särskild vikt.  
 
Av större relevans för den aktuella situationen, och med en bättre chans för 
framgång, är att motivera informationsutlämnandet med att det ligger i linje 
med verksamheten och är nödvändigt. Som Tonell framhållit är informations-
utlämnanden vid företagsbesiktningar helt legitima och behöriga enligt LFH. 
Detta uttalande bör dock inte i sig anses ha den auktoritet som den 
rättsdogmatiska metoden kräver, då uttalandet saknar stöd i rättskällorna. 
Däremot bör det finnas ett visst utrymme att hävda att en företagsöverlåtelse 
ligger inom varje aktiebolags verksamhet i linje med aktiernas fria överlåt-
barhet. Det bör således även ligga i linje med verksamheten att lämna ut 
nödvändiga uppgifter till en potentiell köpare. Denna möjlighet bör rimligtvis 
vara starkt begränsad till endast nödvändig information som kan lämnas utan 
ekonomisk skada för informationsgivaren, men är en omständighet som 
särskilt bör beaktas vid den enskilda intresseavvägningen.  
 
Till följd av LFH:s dispositivitet avseende ansvarsutkrävandet får sekretess-
förbindelsens innehåll avgörande betydelse för informationsutlämnandets 
tillåtlighet, samt möjligheten till efterföljande sanktioner. Som ovan påvisats 
har de identifierade sekretessförbindelserna karaktären av standardvillkor, 
vilket gör en fastställelse av den gemensamma partsavsikten problematisk. 
Likt bedömningen enligt LFH ska en individuell bedömning och intresse-
avvägning göras i det enskilda fallet vid fastställandet av avtalets innehåll, 
där hänsyn ska tas till samtliga omständigheter.  
 
Den i sammanhanget mest relevanta tolkningsmetodiken är att tillskriva 
parterna en fingerad partsavsikt utefter en rimlig värdering av parternas 
intressen. Mot bakgrund av avtalsvillkorens systematik, LFH:s bakom-
liggande motiv och syften, samt samhällsintresset i stort, bör syftet med 
sekretessåtaganden generellt vara att undvika skada i konkurrenshänseende, 
men att inte i övrigt hindra andra intressen. En rimlig intresseavvägning skulle 
således kunna resultera i att informationsutlämnanden som inte medför en 
skada för informationsgivaren inte omfattas av sekretessförbindelsen och är 
således tillåten.  
 
Förekomsten av en skada tycks mot bakgrund av ovan inneha en central 
betydelse i sammanhanget. Detta får även en avgörande betydelse för om en 
skadeståndsskyldighet uppstår vid ett konstaterat avtalsbrott eller inte. Som 
ovan diskuterats tycks det i den aktuella situationen vara ytterst svårt att 
bevisa en ekonomisk skada i form av obehörig eller utebliven vinst. Även om 
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informationsutlämnandet får en viss inverkan på värderingen tycks det vara 
besvärligt att visa på adekvat kausalitet mellan informationsutlämnandet och 
den ökade värderingen, samt än svårare att uppskatta detta belopp. I 
sammanhanget bör det även vara osannolikt att informationsgivaren lider en 
anseendeskada eller i övrigt får en sämre konkurrensposition som kan 
föranleda ett allmänt skadestånd. I det fall en ekonomisk oegentlighet inte 
uppstår bör det således inte vara möjligt att påföra en skadeståndsskyldighet 
till följd av informationsutlämnandet.  
 
Om parterna däremot förenat sekretessförbindelsen med en vitesklausul 
bortfaller bevissvårigheterna, och en ersättningsskyldighet i enlighet med 
klausulen uppstår vid konstaterat avtalsbrott. I detta fall får målbolaget förlita 
sig på en argumentation enligt ovan om att det aktuella informations-
utlämnandet inte omfattas av tystnadsplikten. Mot bakgrund av denna 
argumentation får således förekomsten av en faktisk skada även betydelse 
avseende om ett vite kan påföras eller inte.   
 
Sammanfattningsvis tycks det vara besvärligt för målbolaget att undkomma 
rättsliga påföljder till följd av ett informationsutlämnande i strid med 
sekretessförbindelsen. Dock finns det visst utrymme för att röjandet bedöms 
behörigt varför en analys av handlingsutrymmet inte bör begränsas strikt till 
avtalets ordalydelse. Även om argumentationen ovan har stöd i rättskällorna 
så har situationen inte prövats i domstol varför dessa slutsatser bör dras med 
viss försiktighet. Argumentationen bör närmast bedömas som möjlig snarare 
än att se som gällande rättsläge avseende den aktuella situationen.  
 
Till följd av att en bedömning och intresseavvägning utefter samtliga 
omständigheter ska göras i det enskilda fallet är det svårt att dra generella 
slutsatser om utfallet i den aktuella situationen. Enskilda omständigheter får 
i sammanhanget avgörande betydelse och parterna kan med små medel göra 
informationsutlämnandet tillåtet eller ej. Frågan bör dock med fördel lyftas 
vid avtalsförhandlingarna för att ge klarhet och vägledning i parternas 
handlingsutrymme.  
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