
Beskyttelse av forretningshemmeligheter og
ansattes lojalitetsplikt - seksjonsmøte

Referenten, advokat Jan Fougner, Norge: Tema for debatten i dag er «beskyttelse
av forretningshemmeligheter og ansattes lojalitetsplikt». Emneangivelsen er
selvforklarende: I hvilken grad kan en virksomhet beskyttes, gjennom lovgivning
eller på annen måte, mot arbeidstakers illojale utlevering av forretningshemme-
ligheter? Emnet er beskrevet i det skriftlige referatet og formålet med denne
korte innledning er å invitere til debatt.

For at debatten skal bli meningsfylt er det etter min mening viktig å erkjenne
at brudd på plikten til å bevare taushet om forretningshemmeligheter, er av de
rettsbrudd det både er vanskelig å oppdage og reagere overfor. Overfor den intel-
ligente illojalitet strekker bevisene sjelden til, og der tabber eller andre dumheter
ikke lar seg bortforklare, er mulighetene for reparasjon meget begrensede. Slik
vil det være uansett arbeidsgivers oppfmnsomhet, lovgivers kløkt og politiets
etterforskningsressurser. Ettermiddagens debatt berører dermed ytterpunktene av
det rettsreglene med hell kan regulere. De teser som skal drøftes er derfor ikke
egnet til å avskaffe forretningshemmelighetenes iboende fristelser. Om de likevel
kan noe for seg, ja det vil debatten vise.

I mitt referat har jeg tatt sikte på å påvise fem forhold som kan gi grunnlag for
tre teser. La meg begynne med det enkle: For det første foreligger det et legitimt
beskyttelsesbehov. Forretningshemmeligheter kan ha en meget betydelig økono-
misk verdi. For mange virksomheter er konfidensiell informasjon av en eller
annen art, det fortrinn som genererer oppdrag. Selv om det muligens kan reises
ideologiske innvending mot hele tanken om at noen skal kunne tjene penger net-
topp fordi de vet noe andre ikke vet - i noen sammenhenger er det endog forbudt
- er beskyttelsesbehovet etter min mening udiskutabelt på dette området. En
virksomhet må kunne beskytte den kompetanse og de verdier som er bygget opp
ved egen hjelp. Her stopper imidlertid det udiskutable og enkle.

Det er nemlig - for det annet - vanskelig å knytte beskyttelsesbehovet til et
skarpt juridisk begrep. Referatet forsøker å påvise at uttrykket «forretningshem-
meligheter» omfatter en rekke ulike tekniske og markedsmessige forhold.
I enkelte sammenhenger brukes uttrykket om konfidensiell informasjon av mer-
kantil karakter, i motsetning til «driftshemmeligheter», som brukes om tekniske
hemmeligheter. Det har i Norge vært vanlig å avgrense «forretningshemmelig
heter» mot det mer omfattende begrepet «know how». I Rt. 1964 s. 238 er det
beskrevet slik:

«Med «know how» forstås vanligvis den samling av tekniske detaljer, kunnskaper
og erfaring som samlet kan være avgjørende for en bedrifts konkurranseevne, men
som hver for seg kan synes ubetydelig. Begrepet dekker således hovedsakelig områ-
det mellom bedriftshemmeligheter og almen teknisk viten. Det kan også overlappe
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disse områdene og særlig da det siste. Innholder «know how» en bedriftshemmelig-
het må den behandles som sådan, men ellers ikke.»

En løsning er å bruke begrepet funksjonelt og la det dekke alle opplysninger en
virksomhet ønsker å hindre at uvedkommende far tilgang til. Ulempen ved en
slik teknikk er at den överlåter til virksomheten seiv å angi innholdet i beskyttel-
sesnormen. I vår tradisjon med straffog erstatning som rettsbruddskonsekvenser,
er det ikke uproblematisk.

Med andre ord: Det er ikke lett å angi fornuftig det som skal beskyttes på
annen måte enn å beholde det upresise uttrykket «forretningshemmeligheter».
Konsekvensen er imidlertid at lovgivningen blir mindre treffsikker og dermed
mindre effektiv. Noe uoverstigelig hinder er det imidlertid ikke.

Verre er det å angi hvorledes hemmelighetene skal beskyttes. Det bringer meg
over til vurderingen av om dagens lovgivning er egnet til å beskytte disse forret-
ningshemmeligheter på en hensiktsmessig måte.

Det er i referatet, for det tredje, forsøkt påvist at dagens lovgivning ikke er
innrettet mot arbeidstakers illojale utlevering av forretningshemmeligheter.
Beskyttelse av forretningshemmeligheter ble sist drøftet i Norge på begynnelsen
av 1970-tallet og oppgaven var da først og fremst innrettet mot nceringsdriven-
des rettsstridige utnyttelse av andres forretningshemmeligheter. Arbeidet resul-
terte først og fremst i markedsføringsloven § 7, mens arbeidstakers rolle nærmest
utelukkende ble handtert gjennom en endring i straffeloven § 294. Etter min
mening er straffeloven et verktøy av begrenset verdi. Terskelen for straff er høy
og politiet og påtalemyndighetenes kapasitet er begrenset, hvilket innebærer at
straffer reservert for de tradisjonelle industrispionasjetilfellene.

Det bringer meg over i referatets fjerde påvisning: Det er der pekt på at det er
avtalebestemmelser om taushetsplikt, sammenholdt med konkurranseklausuler,
som i praksis benyttes for å forebygge illojal overlevering av forretningshemme-
ligheter.

En første tese - i denne sammenheng - er at arbeidsmiljøloven muligens bør
fa en generell taushetspliktsbestemmelse etter mønster av forvaltningsloven § 13.
Bestemmelsen i forvaltningsloven fastslår at enhver som utfører tjeneste eller
arbeid for et forvaltningsorgan, plikter å hindre at andre far «adgang eller kjenn-
skap til det han i forbindelse med tjenesten eller arbeidet far vite om: 1) noens
personlige forhold, eller 2) tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts-
eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å
hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår». I tillegg fremgår det
av bestemmelsens siste ledd at taushetsplikten også gjelder etter at «vedkom-
mende har sluttet i tjenesten eller arbeidet».

I siste punktum i bestemmelsen er det inntatt en regel som strengt tatt ikke
handler om taushetsplikt og går ut på at vedkommende tjenestemann heller ikke
kan «utnytte opplysninger som nevnt i denne paragraf i egen virksomhet eller i
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tjeneste eller arbeid for andre». Bestemmelsen minner om regelen i markedsfø-
ringsloven § 7, som pålegger en næringsdrivende å ikke «rettsstridig utnytte
andres hemmeligheter i egen næringsvirksomhet».

Etter mitt skjønn bør en tilsvarende regel som forvaltningsloven § 13 også
gjelde for dem som er privat ansatt. Det er utilfredsstillende at privat ansattes
taushetsplikt utelukkende skal følge av avtale eller av en usikker lojalitetsnorm.
En regulering i arbeidsmiljøloven vil skape konsistens i forhold til arbeid i for-
valtningen og ansattes plikter der. Det er vanskelig å se gode grunner for for-
skjellen i tjenestemannen og arbeidstakerens plikter, særlig i en tid hvor grensen
mellom privat og offentlig virksomhet stadig blir mer flytende. En slik regulering
vil dessuten gi både arbeidstaker og arbeidsgiver større forutsigbarhet, og den vil
muligens kunne øke arbeidstakers bevissthetsnivå i forhold til forretningshem-
meligheter.

Min annen tese i denne sammenheng er at konkurranseklausuler er det eneste
effektive middel mot den vanligste formen for illojal overlevering av forret-
ningshemmeligheter, nemlig arbeidstakers overlevering av konfidensiell infor-
masjon gjennom eget arbeid for ny arbeidsgiver, umiddelbart etter jobbskifte.
Forretningshemmeligheter er mest verdt når de er ferske, og illojale rekrutterende
arbeidsgiveres lyst på nøkkelpersonale synker i takt med omfanget av konkur-
ranseklausulen. Den nyansattes iver etter å bidra til utvikling hos ny arbeidsgi-
ver, reguleres effektivt på tilsvarende måte.

Overfor industrispionasjetilfeller, er naturligvis intet av dette av verdi, men
kan altså være det overfor det praktisk viktigste tilfelle.

I denne forbindelse er det videre mitt syn at arbeidstakers vern mot urimelige
konkurranseklausuler i avtaleloven § 38, bør overveies flyttet til arbeidsmiljø-
loven - der den hører hjemme - samtidig som den moderniseres. Bestemmelsen
er en avtalesensurbestemmelse og innebærer at visse konkurranseklausuler ikke
binder arbeidstakeren. En konkurranseklausul som «urimelig indskrænker hans
adgang til erhverv eller maa anses for at strække seg længer end paakrevet for at
verne mot konkurranse», er ikke bindende. I tillegg fastslår bestemmelsen at kon-
kurranseklausul overfor underordnet ansatte som hovedregel er uforbindtlig.

Den avveining avtaleloven § 38 oppstiller er fortsatt fornuftig. Konkurranse-
klausuler skal reserveres for det virkelige nøkkelpersonell som besitter forret-
ningshemmeligheter og må ikke aksepteres som standardbestemmelse overfor
alle ansatte i konkurransepregede næringer, slik situasjonen alt for ofte er i dag.

I denne relasjon er det videre mitt syn at avveiningen mellom arbeidsgivers
beskyttelsesbehov og arbeidstakers interesse i å benytte sine kunnskaper, bør
resultere i at karanteneperioden lønnes fullt ut, med fradrag for annen arbeids-
inntekt som oppebæres. Dette reflekteres ikke i avtaleloven § 38, men kunne tas
opp i forbindelse med en slik modernisering og overføring til arbeidsmiljølovens
bestemmelser.
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Det bringer meg endelig over til referatets femte anliggende: Den eneste prak-
tiske sanksjon for gjenoppretning som stilles til disposisjon i lovgivningen i dag
- nemlig alminnelig tapserstatning - er uegnet. En vil alltid møte store årsaks-
sammenhengsproblemer og det vil dessuten nærmest alltid være umulig å
sammenligne situasjonen med og uten skaden. Utmålingen får dermed et sym-
bolsk preg.

Min tredje tese er derfor at erstatning skal gis et vederlagstillegg, slik som
etter kretsmønsterlovens regler. I kretsmønsterloven, som er fra 1990, heter det
blant annet at «den som forsettlig eller uaktsomt krenker en annens rett etter
denne loven, skal erstatte den skade som krenkelsen har medført for rettighets-
haveren, herunder betale et rimelig vederlag for sine handlinger». Loven tar sær-
lig sikte på å beskytte utviklingen av mikroprosessoren

Vederlagssynspunktet er fulgt opp av Høyesterett i Rt. 1997 s. 199, hvor ret-
ten uttalte at et utgangspunkt for tapsvurderingen kan være å vurdere «hva som
ville utgjøre et rimelig vederlag» for teknologien som urettmessig ble benyttet.
Beregnet på den måte vil erstatningen ha noe større sjanse til å fylle sin gjen-
opprettende og preventive funksjon.

Min konklusjon kan etter dette oppsummeres slik: (i) Det bør lovfestes en
generell taushetspliktsregel i arbeidsmiljøloven. (ii) Avtaleloven § 38 modernise-
res og flyttes til arbeidsmiljøloven. (iii) Erstatning bør gis i form av et vederlag.

Korreferenten, advokat Lars Viklund, Sverige: Jag vill börja med att uttrycka fyra
teser som sammanfattar min inställning i de här frågorna. Den första är att
begreppet företagshemligheter bör vara definierat i lag med precisa och rätts-
säkra rekvisit. Den andra är att allmän lagstiftning om tystnadsplikt bör inte före-
komma. Avtal om tystnadsplikt bör endast användas selektivt för ett fåtal nyck-
elpersoner. Den tredje är att lojalitetsplikten i anställningsförhållandet, utöver det
nu nämnda, är ett tillräckligt värn för befogade skyddsintressen för företagen.
Den fjärde är att konkurrensklausuler är till större skada än nytta.

Vi har fått en ny och annorlunda arbetsmarknad. Det är kunskapsföretagen och
konsulterna som präglar den. Företagens produktionstillgångar sitter i de anställ-
das hjärnor och sinnen, i stället för som förr i kapital och maskiner. Det blir svårt
för arbetsgivarna att skydda såna tillgångar - som finns i de anställdas hjärnor -
från konkurrens. Många ser det här framför allt som ett skyddsproblem och inte
som en potentiell dynamik i näringslivet. Jag tror att ett rakt motsatt förhåll-
ningssätt är bättre både för arbetstagarna, konsumenterna och konkurrensen och
för en dynamisk tillväxt.

Innan jag går in på att motivera det här skall jag säga någonting - och det har
betydelse här - om skillnaden mellan svenska och norska förutsättningar vad gäl-
ler lagstiftning och dylikt. Begreppet företagshemligheter är i Sverige sedan 1990
väl definierat i en särskild lagstiftning om sådana. Den heter «lagen om före-
tagshemligheter» och den tillkom efter en stor historia på 1980-talet, den så kal-



Forretningshemmeligheter og lojalitetsplikt 861

lade BoforsafFáren, där en ingenjör hade lämnat ut känslig information i opi-
nionsbildande syfte om krigsmaterielexport. I den här lagen definieras företags-
hemligheter i ett antal kriterier, och jag skall nämna dem: Det första är att en före-
tagshemlighet skall gälla information som skall kunna kommuniceras och doku-
menteras. För det andra skall den avse affärs- eller driftsförhållanden i närings-
idkarens rörelse. För det tredje skall det vara information som näringsidkaren
håller hemlig. För det fjärde skall röjandet av informationen vara ägnat att skada
näringsidkaren i ett konkurrenshänseende. Slutligen skall det här röjandet vara ett
obehörigt angrepp på företaget. Alla rekvisiten skall inträffa. Det finns en sär-
skild regel i lagen om att den inte gäller avslöjande av olagliga aktiviteter i före-
taget. Sedan har lagen ett ganska väl utvecklat system med straff och skadestånd;
straff för den som röjer och straff för den som tar emot. Det kan alltså både bli
fråga om skadestånd för arbetstagaren och för det företag som utnyttjar informa-
tionen.

Beträffande tystnadsplikt finns det till skillnad från Norge ingen lag där en
kategori anställda rent allmänt har tystnadsplikt genom lag. Däremot finns det
bestämmelser om att vissa typer av frågor är sekretessbelagda, och det gäller
framför allt offentliganställda.

Det tredje jag skall nämna är konkurrensklausuler. Avtalslagen 38 § är mer
kortfattad i Sverige än i Norge, och den kompletteras i gällande rätt i princip av
ett kollektivavtal från 1969 på tjänstemannasektorn. Det här kollektivavtalet intar
en i stort sett restriktiv inställning till konkurrensklausuler.

Vilken information i företaget är det då som skall skyddas? Man kan då enligt
min mening ringa in graden av skyddsvärde i tre koncentriska cirklar, och jag
börjar med den innersta cirkeln, nämligen företagshemligheter. Det är alltså den
informationen som är i egentlig mening företagshemligheter och som otvivelak-
tigt bör skyddas i lag. Det är fråga om materiell och immateriell egendom hos
företagen. Att förhindra att en sån egendom kommer i obehörigas händer är
typiskt sett en samhällsuppgift, på samma sätt som skyddet mot stöld, spionage
och förskingring. Men en sådan här lagstiftning bör av legalitetsskäl och rättssä-
kerhetsskäl vara noga definierad och avgränsad i lag.

Jag kan också nämna att det 1998 har kommit två ganska konkreta och välut-
vecklade rättsfall, det ena är från Arbetsdomstolen,1 det andra från Högsta dom-
stolen.2 Båda fallen gäller relativt små företag. I ena fallet var det fråga om en
affärsutvecklingsplan och i det andra fallet i huvudsak ett kundregister. Det blev
skadestånd på ungefar två miljoner kronor i ena fallet och 1,5 miljoner kronor i
andra fallet. Det här är en rättspraxis som visar att lagstiftningen kan fungera väl.

De egentliga företagshemligheterna menar jag är okontroversiella. Det är gan-
ska självklart att de skall åtnjuta ett ordentligt skydd. Men därutöver finns en
mängd information i företagen (den mellersta cirkelen) som dessa vill behålla för

1 AD 1998 nr. 80.
2 NJA 1998 s. 633.
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sig själva, och själva kalla för företagshemligheter, men som brister i fråga om
något eller några av de rekvisiten i lagen som jag nämnde. Det kan vara fråga om
allmän tillgänglig information, inaktuell information, information som egentli-
gen inte är till skada fór företag osv. Den här typen av information, som inte är
egentligt strategisk, kan då utgöra den mellersta av de här tre cirklarna.

Jan Fougner ser fördelar med lagstiftning om allmän tystnadsplikt i närings-
livet och jag har en rakt motsatt uppfattning. Jag vill argumentera för en mycket
restriktiv användning också av avtal om tystnadsplikt. I stället fångasju de ange-
lägna fallen upp av den lojalitetsplikt som finns i anställningsförhållandet.
Förvisso finns det utanför det lagskyddade området frågor där man kan tänka sig
avtal. Exempelvis är det ganska rimligt att verkställande direktörer åläggs läng-
re gående tystnadsplikter än andra, men avtal som gäller nyckelpersoner bör vara
selektiva och tidsbegränsade och noga ange vilket område som är hemligt.
Kollektivavtal är ett direkt olämpligt instrument för såna avtal enligt min mening.
Det slår allt för vitt och brett.

Allmänt sett är alltså behovet av tystnadspliktsavtal och lagstiftning begränsat
eftersom vi antingen har företagshemlighetslagen eller också har vi den allmän-
na lojalitetsplikten som jag återkommer till. Men jag vill nämna två ytterligare
starka skäl till att vara restriktiv mot tystnadspliktsreglering. Det ena är att bru-
ket av tystnadspliktsregler leder till för mycket tysnadsplikt på fel områden, och
på områden där tystnadsplikt är omotiverat och överdrivet. Det andra är att en
omfattande tystnadsplikt skulle försvåra den legitima kritikrätt och det dagliga
livets yttrandefrihet som bör förekomma på arbetsplatserna för alla anställda. Det
är så att i många fall åläggs och påtar sig anställda skyldighet att inte yppa nån-
ting över huvud taget om företagets förhållande. Det betyder att vilka struntsaker
som helst kan omfattas av en sån tystnadsplikt, och det leder till ett otillfreds-
ställande tillstånd. Arbetstagare blir då osäkra på vad de kan och far säga. Det
finns alltså ett rättspolitiskt starkt skäl att inte medverka till och sanktionera ett
system med avtalade och sanktionerade, men meningslösa, förpliktelser.
Tystnadsplikt, omfattar ofta förhållanden om till exempel organisationen i ett
företag, säkerhet, produktegenskaper m m. Om det här är det ofta bra att det förs
en debatt. Det kan finnas skäl att de anställda får uttala sin mening i massmedia,
till bekanta och till myndigheter. Det brukar kallas det dagliga livets yttrande-
och kritikrätt.

Det övervägdes faktiskt, när man införde lagen om företagshemligheter, att ha
en särskild bestämmelse om meddelarfrihet - ungefär som den som finns för
offentliganställda i tryckfrihetsförodningen - men den kom inte med. Det fanns
alltså ett allvarligt förslag att ha med en sådan. Det skulle innebära att anställda,
utan risk att straffas eller drabbas av sanktioner, skulle kunna meddela till exem-
pel missförhållanden till massmedia.

I Arbetsdomstolen finns det åtminstone tre intressanta domar som gäller den
här kritikrätten.
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Den ena är en dom från 1961,3 där en arbetstagare hos SAS avskedades för att
han hade kritiserat bland annat SAS' flygsäkerhet i en schweizisk tidning. Han
avskedades eftersom det i kollektivavtalet fanns en bestämmelse om tystnads-
plikt. De principiella frågorna var aldrig uppe i målet och Arbetsdomstolen god-
tog avskedandet. Men på 1990-talet har Arbetsdomstolen i två domar ganska
utförligt resonerat utifrån yttrandefrihetstankar. Det ena är en dom från 19944 där
en arbetstagare vid en processindustri blev uppsagd för att han hade kritiserat
företaget, och bland annat nämnt ett antal inre förhållanden i både media, i kom-
munfullmäktige där han bodde och på annat sätt. Arbetsdomstolen konstaterade
att hans kritik låg inom ramen för yttrandefriheten, även om man inte explicit
uttryckt sig på det viset. I 1997 var det ett liknande mål som gällde tre ambulans-
förare i ett privat ambulansföretag.5 De blev också uppsagda för att de i mass-
media hade redogjort för den bristande organisationen och annat hos sin arbets-
givare, men dessa uppsägningar underkändes av domstolen.

De anställdas lojalitetsplikt är en något komplicerad sak enligt svensk doktrin.
Man anser inte entydigt att denna lojalitetsplikt beror på ett ömsesidigt hänsyns-
tagande i ett avtalsförhållande, utan vissa menar att det är ett uttryck för ensidi-
ga skyldigheter för arbetstagarna i förhållande till arbetsgivaren, som i sin tur har
utfärdat en slags försörjningsgaranti, det är ett slags statusförhållande. Jag vet
inte om detta i och för sig har betydelse för tystnadspliktens omfattning, om den
blir större eller mindre, men det är viktigt att framhålla att lojalitetsplikten inne-
bärjust lojalitet. Det betyder att det inte är diskretionen i och för sig som är vik-
tig, utan omtanken om arbetsgivarens intressen. Uppsåtet har betydelse. Den som
i uppsåt att skada arbetsgivaren eller yppa något förtroligt till vinning för sig själv
eller till skada för arbetsgivaren, brister därmed i sin lojalitetsplikt. Det som blir
aktuellt då är enligt svensk rätt inte skadestånd, utan sanktioner i form av till
exempel uppsägning, avskedande, omplacering eller dylikt.

Jag går då över till den yttersta cirkeln, och där kommer vi in på konkurrens-
klausuler. I den här yttersta cirkeln finns sådana saker som kompetens, erfaren-
het, allmän produktkännedom osv. Det är information som företagen ofta vill
skydda genom konkurrensklausuler, och frågan är: Bör det vara möjligt för före-
tagen att av rena konkurrensskäl hålla arbetstagare borta från arbetsmarknaden
efter det att deras anställningar har upphört, bara för att dessa är användbara på
grund av det intellektuella kapital de besitter? I början av 1980-talet gjordes det
en undersökning av förekomsten i Sverige av konkurrensklausuler, och man kom
då fram till att de i stort sett hade försvunnit. Det var alltså en utdöende förete-
else, men där har ju framväxten av kunskapsföretagen drastiskt förändrat de här
förhållandena. Konkurrensklausuler blir allt vanligare och de fungerar numera
som en metod att värja sig från konkurrens och behålla personalen efter det att

^AD 1961 nr. 27.
4 AD 1994 nr. 79.
5 AD 1997 nr. 57.
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personalen lämnat företaget och börjat någon annanstans. Det här är kanske bra
för företagen, men det är dåligt för den anställde. Frågan är om det är bra eller
dåligt för samhället. Jag tror att det är tillväxtbefrämjande att avknoppningar av
begåvningar som inte kommer till sin rätt hos arbetsgivare befrämjas. Det är en
hämsko på utvecklingen att genom konkurrensklausuler förhindra att personer
med idéer får börja och verka på annat sätt. Det här är också ett sätt att hindra
unga människor från att fritt välja den yrkesbana som passar dem. Den tanke som
Jan Fougner nämnde - att konkurrensklausuler bara skall tillåtas om man får lön
under den tiden man avstår från konkurrens - är i och för sig sympatisk. Men det
hjälper inte så mycket, för att även om man får lön under det år eller de år som
en konkurrensklausul gäller, så betyder det att man i praktiken har en uppsäg-
ningstid som blir till exempel ett eller två år. Då har man i praktiken mycket liten
möjlighet att ändra bana - att söka ny anställning.

Jag vill nämna en dom som ligger lite vid sidan här, men som ändå är intres-
sant vad gäller konkurrensklausuler. Det är en dom i Arbetsdomstolen från 1992,6

som har öppnat vägen för en ökad användning av sådana klausuler. Målet gäller
inte formellt en konkurrensklausul, men väl i praktiken, och det var ett revisors-
företag som hade en klausul där anställda, om de slutade - vilket de fick göra -
inte fick befatta sig med företagets kunder på ett visst sätt under en viss tid.
Arbetsdomstolen godtog klausulen, och det verkar som om rättsfallet öppnar
vägen för konkurrensklausuler som är kopplade till kundkretsen på något sätt.
Det här är ett något betänkligt perspektiv, som jag ser det. Det betyder att kon-
sulter eller andra arbetstagare inte har möjlighet att starta egen verksamhet, eller
börja hos annan arbetsgivare, om de av någon anledning vill eller måste fortsät-
ta arbeta med gamla kunder. Det är dåligt för marknaden och det är ett direkt
ingrepp i förhållandet kund-konsult. Den gamla arbetsgivaren och domstolen
förbjuder i praktiken kunderna - konsumenterna - att fritt välja revisor, doktor,
elektriker och snickare eller vad det kan vara fråga om.

Till sist några ord om skadeståndsfrågor. Där skiljer det sig väldigt mycket om
skadeståndet skall betalas av ett företag eller icke. När en näringsidkare utnyttjar
en företagshemlighet i sin verksamhet, håller jag med Jan Fougner om att det är
riktigt att betrakta skadeståndet som ett rimligt vederlag för nyttjandet av före-
tagshemligheten, och vederlaget kan ju då motsvara vad det utnyttjande företa-
get skulle ha fått betala för att själva framställa kunskapen. Beloppet bör givet-
vis då också höjas något för att markera intresset av att det inte lönar sig att spe-
kulera i lagbrott. Vad gäller arbetstagare så tror jag att det är viktigt att göra en
distinktion eftersom det rättspolitiskt är oklokt att godta nivåer som i praktiken
skulle ruinera en anställd. Arbetsdomstolen jämkade av just det här skälet ett ska-
destånd som en pilot skulle betala till det svenska försvaret för att han bröt mot
en klausul om att inte gå över till ett privat flygföretag. Han dömdes av en nämnd

6 AD 1992 nr. 9.
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för det ändamålet till försvaret att betala 700 000 kronor, och Arbetsdomstolen
jämkade det här till 36 000 kronor.7

Debattlederen, advokat Ellen Mo, Norge: Jeg har ikke tenkt å dele opp debatten
- det synes jeg ikke er hensiktsmessig - men jeg kunne tenke meg å skissere tre
hovedproblemstillinger, som de to innleggene tar opp. Det ene er spørsmålet: Bør
det innføres en alminnelig lovbestemmelse om taushetsplikt i arbeidsforhold, slik
advokat Fougner går inn for? Hvis man mener dét, hva skal da taushetsplikten
omfatte? Hva ligger i begrepet forretningshemmeligheter og hvorledes skal man
kunne få presisert dette i en lovtekst? Hvordan skal lovteksten formuleres for
ikke å gjøre utilbørlig inngrep i den ansattes ytringsfrihet, og kanskje også i visse
tilfelle ytringsplikt?

For det annet: Er konkurranseklausuler et gode? Hvordan bør avveiningen
mellom på den ene side foretakets ønske om beskyttelse av sine økonomiske
interesser og på den annen side samfunnets behov for utvikling gjennom kon-
kurranse, falle ut? Og; hvilke vilkår bør man i så fall stille opp for at konkurran-
seklausuler skal kunne aksepteres?

Og den tredje hovedproblemstillingen: Hva bør utgangspunktet for erstat-
ningsutmålingen være? Skal det være det ene foretakets økonomiske tap eller det
andre foretakets økonomiske vinning, eventuelt med et straffetillegg?

Professor Mads Bryde Andersen, Danmark: Jeg vil forsøge at knytte mine
bemærkninger til mødelederens sondringer mellem de forskellige temaer, der har
været rejst. Først vil jeg gerne sige lidt om selve begrebet «erhvervshemmelig-
hed» og den retlige beskyttelse af erhvervshemmeligheder. Det forekommer mig,
at begge indlæg i alt for ringe grad har betonet den immaterialretlige funktion,
erhvervshemmeligheder har. Forholdet er det, at hvis man befinder sig inden for
rammerne af § 7 i den norske lov - § 10 i den danske lov - og faktisk holder
know-how, tekniske tegninger og anden følsom information hemmelig, så er
virkningen af det, at man opnår et i princippet tidsubegrænset immaterialretligt
værn for disse metoder. Det er noget, som har ganske stor betydning for bestem-
te industrier, f.eks. lægemiddelindustrien, hvor en af de væsentligste kvalitets-
egenskaber for et lægemiddel, bortset fra at det fungerer, er, at det er rent.
Teknikker til oprensning aflægemidler er helt afgørende for lægemiddelindustri-
en, og mange af disse teknikker er ikke patenteret, fordi et patent løber ud. De
bevares som erhvervshemmeligheder, og dette erhvervshemmelighedsværn er
tidsubegrænset. En del af de teknikker, der bruges af vores store producenter,
f.eks. Novo Nordisk, blev udviklet i begyndelsen af 60'erne og er fortsat holdt
hemmelig.

7 AD 1992 nr. 67.



866 Seksjonsmøte

Når man betragter den slags erhvervshemmeligheder, så forekommer det mig,
at enhver tale om erstatningsansvar for medarbejderen, konkurrenceklausuler og
den slags, må fortone sig som uvigtig, fordi det essentielle her er, at man rent
praktisk kan nedlægge et forbud, hvis denne hemmelighed kompromitteres af en
anden virksomhed, som betjener sig af disse oplysninger. Her er det forbudsele-
mentet, der er det centrale. Det mener jeg er en smule undertonet her.

Referenten nævnte i sit indlæg, at forretningshemmeligheder er mest værd,
når de er friske. Jeg er enig med ham, hvis der tales om de merkantile forret-
ningshemmeligheder. Når det drejer sig om disse meget tekniske forretnings-
hemmeligheder, så er jeg ikke enig.

Spørgsmålet er så om man kan blive stående ved en så enkel regulering, som
den der findes i f.eks. Norge og Danmark, eller om man skal bevæge sig i retning
mod det svenske system, hvor man indfører en egentlig lov. Min sympati er klart
for den svenske ordning. Det er en underlig ting ved den danske markeds-
føringslov, som umiddelbart kun gælder mellem erhvervsdrivende, at den også
gælder i tjenesteforhold. I Danmark er det i hvert fald opfattelsen, at § 10 også
gælder for en medarbejders retsstridige overgivelse af hemmeligheder. I den
situation er loven klart ikke begrænset til erhvervsdrivende.

Det andet, jeg vil gøre et par bemærkninger til, er konkurrenceklausulerne.
Her er situationen den i Danmark, at tendensen rent lovgivningsmæssigt bevæ-
ger sig i retning mod en større beskyttelse af medarbejderen. Vi fik kort før som-
meren en ændring i funktionærloven, hvor der blev indført et ganske komplice-
ret system for henholdsvis konkurrence- og kundeklausuler, som blev vedtaget
ved en ganske lille overvægt i parlamentet, og som muligvis vil blive ophævet
igen, hvis der kommer et regeringsskifte. Det har man kunnet høre fra opposi-
tionspolitikerne. Dette system har netop indbygget i sig en række komplicerede
regler, som tager højde for opsigelsessituationer og grundlæggende indebærer en
vederlagsforpligtelse for arbejdsgiveren i det omfang, han pålægger medarbejde-
ren disse konkurrence- og kundeklausuler.

Afslutningsvis en lille iagttagelse: Situationen er vel den i en række af de
industrier, for hvilke erhvervshemmeligheder har vital betydning, at man i sti-
gende grad forsøger at løse problematikken gennem lokkemad - incitamenter i
forskellige retninger. Det er åbenbart, at nogle af de hurtigst voksende teknolo-
giske virksomheder i Danmark, og for så vidt også i USA, har tradition for «stock
options» for vitale medarbejdere. Microsoft er kendt for at have gjort en række
af sine medarbejdere velhavere på disse «stock options», som skaber en åbenbar
loyalitet mod virksomheden, og derfor på det faktiske plan fjerner incitamentet
til at gå til anden side.

Förbundsjurist Kurt Junesjö, Sverige: En av de frågor som ordföranden ville att
vi skulle diskutera var om vi skulle ha tystnadsplikt i förvärvslivet eller inte.
Yttrandefrihet är bland de viktigaste rättigheterna i en demokratisk stat. I det
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skriftliga referatet om skydd av förvärvshemligheten, finns yttrandefrihet inte
över huvud taget nämnt som en samhällelig rättighet. Arbetslivet behandlas allt-
så som någonting helt skilt från det demokratiska samhället i övrigt. Då är min
fråga till föredraganden: Är det så att näringslivet verkligen står vid sidan av det
demokratiska samhället? Har man som anställd ingen yttrandefrihet, utan är det
en rent näringsrättslig reglering? Jag menar att så är det inte och så skall det inte
vara - de legeferenda skall det inte vara så. Man skall inte införa någon allmän
tystnadsplikt i förvärvslivet. Jag skulle vilja vända på det i stället, och säga att
vad som behövs är en ökad yttrandefrihet i förvärvslivet.

Jag skall illustrera det med två mål från den svenska Arbetsdomstolen där man
har behandlat yttrandefrihet på privata arbetsplasser.8 Tittar man på
Arbetsdomstolens premisser, så utgick den från att det var i princip ett förhål-
lande mellan arbetsgivaren och arbetstagaren där lojalitetsplikten reglerades.
Men i dagens samhälle är det så att nyttigheten av att de anställda sprider infor-
mation om det som händer på företaget mot omvärlden är betydande. Och att då
se det som en ensidig reglering mellan arbetsgivaren och arbetstagaren, och dess-
utom införa tystnadsplikt i det här förhållandet, leder alldeles fel. Jag menar att
samhällslivet måste öppna sig. Man måste ge en ökad rätt för de anställda att
yttra sig. Det kan ske antingen genom att man ger den rätten i lagstiftning eller
att domstolarnas praxis ändrar sig. Som det är idag, och som visas i referatet, är
det här en fråga som inte existerar på dagordningen. Det tycker jag är fel.

Advokat Jan Fougner, Norge: Det er fristende å svare på det siste innlegget først.
Det som ble sagt var fornuftig - jeg kunne holdt et lignende innlegg selv. Men
jeg har snakket om et annet tema. Jeg har snakket om beskyttelse av forretnings-
hemmeligheter. Det har aldri vært i kjernen av ytringsfriheten å kunne ytre seg
om enten personlige forhold eller om forretningshemmeligheter. Jeg tror vi snak-
ker forbi hverandre. Ytringsfriheten er et så selvsagt prinsipp at jeg av den grunn
ikke har problematisert det i mitt referat. Jeg deler fullt ut din vurdering av den
samfunnsmessige betydning av at alle ansatte, eiere, og myndigheter deltar i en
debatt om virksomheter. Virksomheter har samfunnsmessig betydning, og det
skal være debatt omkring dem. Det kan det ikke være noen tvil om. Det det der-
imot er tvil om er nødvendigheten av å meddele seg om alt. Det er ikke gitt at det
er en premiss for debatten om virksomhetens forhold at man skal kunne stå fritt
til å røpe forretningshemmeligheter. Jeg tror debatten egentlig handler om hva
det er som skal holdes hemmelig. Hva er forretningshemmeligheter? Hvis man
oppfatter det som en rett for arbeidsgiveren til fullt ut å bestemme hva som skal
anses som forretningshemmeligheter, så forstår jeg din bekymring. Men hvis for-
retningshemmeligheter begrenses til virkelige hemmeligheter, tror jeg ikke vi far
noen store problemer i forhold til ytringsfriheten.

8 AD 1994 nr. 79, AD 1997 nr. 57.
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I Norge er fagbevegelsens holdning at de kan håndtere forretningshemmelig-
heter. Gjennom lov og tariffavtale blir de tillitsvalgte trukket inn i, og skal infor-
meres om, forretningsmessige beslutninger av vesentlig betydning for virksom-
heten. De skal bli informert om viktige forhold før beslutningene tas, de skal tas
med i rådslagningene og ytre seg om det beslutningene gjelder. Forutsetningen er
da naturligvis at de bevarer taushet om hemmelighetene. Og det er fullt ut aksep-
tert i Norge.

Når det gjelder innlegget til Mads Bryde Andersen, tror jeg at lovgiver i 1972
tenkte nøyaktig slik du nå refererer; det må være tilstrekkelig om markeds-
føringslovens regler setter forbud mot å bruke hemmeligheten. Det er klart at i en
perfekt verden hvor man kan identifisere hemmeligheten hos brukeren, er det et
godt nok system. Men problemet er at man ikke alltid kan identifisere hemme-
ligheten. Den blir brukt uten at man vet det. I noen tilfeller vil den være så spe-
siell at den lar seg oppdage, men problemet i praksis er at man ikke vil kunne vite
det. Det kan f.eks. være et ledd i en fremstillingsprosess, som ikke lar seg opp-
dage. Og det er derfor jeg mener tiden er inne til også å sette søkelyset på den
ansattes plikter. Det har betydning å gjøre det klart for de ansatte at visse ting er
hemmelige, at de ikke får lov til å utlevere dem. Det skal oppleves som en plikt
rettet mot hver enkelt ansatt. Den ulovfestede lojalitetsplikten tror jeg ikke
mange ansatte har noe forhold til. Så jeg tror det kan ligge en bevisstgjøring i det
om loven har en slik bestemmelse, forutsatt at den er fornuftig avgrenset.

Når det gjelder den nye danske loven som har bestemmelser om vederlag i for-
bindelse med konkurranseklausuler, oppfattet jeg det slik at arbeidsgiver er
pålagt plikt til å betale vederlag til den ansatte i samsvar med konkurranseklau-
sulens varighet. I så fall så er det i tråd med min tanke om at ansatte som må avstå
fra konkurrerende virksomhet, og i realiteten få en lang oppsigelsestid eller en
karantene, skal få betalt for det.

Det siste Bryde Andersen pekte på, om bruk av belønninger for å knytte ansat-
te til virksomheten, tror jeg er helt essensielt. Jeg har pekt på det i mitt referat,
avslutningsvis under punkt 2. Det viktigste vern mot illojal overlevering av for-
retningshemmeligheter er at de ansatte tilbys så gode betingelser at de ikke fris-
tes til å gå over til konkurrenter og bruke disse hemmelighetene. Så der er vi helt
på linje.

Advokat Pekka Takki, Finland: Jag jobbar ganska mycket med firmor i data-
branschen, och jag tycker det är viktigt att påpeka två saker. Det ena är varför
vikten av att skydda information har ökat så mycket som den nu har. En grund är
att software skyddas med upphovsrätt, och problemet är att upphovsrätten anses
gälla endast själva programmet som det är skrivet. Men i det praktiska livet är det
inte det som är ekonomiskt viktigt, utan källkoden - den underliggande kod som
visar hur programmet är byggd och vilka idéer ligger bakom strukturen och gör
att den fungerar. Paradoxalt nog är den inte skyddad av upphovsrätten. Därför är
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i praktiken tystnadsplikten det enda sättet att skydda detta ekonomiska värde, vil-
ket ofta är det största ekonomiska värdet i ett softwarebolag.

Det andra draget som jag tycker bör fästas uppmärksamhet vid, är att om man
skapar softwarerelaterade produkter, är insatsen störst just då man skapar pro-
dukten. När produkten kommer på marknaden, har ofta bolaget mycket skulder,
och först då kommer de första pengarna in. I det skedet är det mycket skadligt för
bolaget om gruppen som har gjort programmet går ut till konkurrenter och bör-
jar med liknande program där. Därför tycker jag att man måste acceptera att det
är mycket viktigt att man har medel att skydda det ekonomiska värdet som lig-
ger däri, också utav den synvinkeln att om det inte är någonting man kan skydda
så kommer det inga insatser, och det är inte bra ur konkurrenssynvinkel heller.

Jag kan också nämna att i Finland använder man ganska ofta båda konkurrens-
klausuler och sanktionerade tystnadspliktklausuler. Den finska arbetsavtalslagen
har regler om huruvida man kan använda konkurrensklausuler, men det finns
inga principiella begränsningar för att sanktionera tystnadsplikten. Ofta har man
sex månaders konkurrensklausul, och vid sidan har man tystnadsplikt sanktione-
rat med till exempel en ersättningsplikt på en miljon Mark. I praktiken fungerar
det ganska bra med sådana klausuler.

Advokat Erlend W. Holstrøm, Norge: Hvis man skal lovfeste en regel om taus-
hetsplikt, må oppgaven være å begrense omfanget av taushetsplikten i forhold til
den enkelte arbeidstaker. Jeg tror de bedrifter som har interesse av å beskytte sine
forretningshemmeligheter best kan gjøre dette ved avtale med den enkelte ansat-
te, og at den beskyttelse som ligger i lovverket bør være mest mulig dynamisk.
Derfor vil en regel som tilsvarer den ulovfestede regel vi har, sammen med av-
taleloven § 36, være velegnet.

Advokat Jan Fougner, Norge: Spørsmålet om lovfesting av en regel om taus-
hetsplikt henger naturligvis sammen med spørsmålet om hvilken tro man har på
lovers effekt, og det er jo et meget vanskelig spørsmål. Det er forsket mye på
spørsmålet om i hvilken grad lover har oppdragende effekt. Jeg har for min del
tro på at lover kan ha en viss normerende effekt; at den virkelig skaper hold-
ninger og kan påvirke adferd i noen grad. Dette avhenger blant annet av om loven
er fornuftig og rammer det som bør rammes. Hvis de betingelsene er oppfylt, har
jeg tro på at en lov vil ha større gjennomslagskraft i forhold til holdninger og
adferd enn fragmenterte avtalebestemmelser, slik vi har det i dag. Dette er blitt
en problemstilling for næringslivet i dag, fordi virksomhetene har endret karak-
ter - produksjonsmåtene skifter hurtigere enn tidligere - og derfor er det behov
for større fokus på spørsmålet. En lovbestemmelse kan være et egnet virkemid-
del for dette formålet.
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Professor Mads Bryde Andersen, Danmark: Til dette konkrete spørgsmål vil jeg
sige, at love har den ulempe i sammenhængen, at de nødvendigvis må være for-
holdsvis bredt formuleret. Jeg tror med det, jeg sagde før, at der er et behov for
at behandle forskellige typer af hemmeligheder forskelligt. Jeg tror ikke engang,
at det lader sig gøre på kollektivt overenskomstniveau. Det skal ned på virksom-
hedsniveau, ja helt ned på afdelingsniveau. Selv inden for samme udviklingsaf-
deling kan der være behov for forskellige typer af sikkerhedsforanstaltninger og
forskellige typer af grænser for, hvorledes information kan gå videre. Det er et
spørgsmål, som ganske ofte indgår, når virksomheder har samarbejdsforhold med
universiteter eller andre institutioner med tradition for en højere grad af infor-
mationsspredning. De standardkontrakter, der findes på forsknings- og ud-
viklingsområdet, har ganske detaljerede regler om forgrunds- og baggrundsin-
formation, lige så detaljerede betingelser om, hvordan de kan gives fri, og pro-
cedurer for, hvorledes eventuel uklarhed skal afklares, inden man gør det. Jeg
tvivler meget stærkt på, at den slags problemer kan løses i lovgivningen.

Advokat Jan Fougner, Norge: En kort replikk til det Bryde Andersen nettopp sa:
Jeg er naturligvis ikke uenig. Loven kan ikke regulere alle detaljspørsmål. Men
det er ikke et spørsmål om enten-eller. Det er jo velkjent lovteknikk at man har
en generell lovbestemmelse, og i avtaler utpensler mer detaljert hva taushets-
plikten skal omfatte. Slik sett er det ikke noe i veien for at man har begge deler,
og det tror jeg nok man bør ha. Jeg mener at den effekt en kan oppnå ved en gene-
rell lovregel, å la den som finnes i forvaltningsloven, er en mulighet man bør
overveie.

Professor Mads Bryde Andersen, Danmark: Kun for at præcisere: Vi har en tavs-
hedsforpligtelse i kraft af § 10 i vores markedsføringslov. Min pointe var, at mere
behøves ikke. Man behøver ikke mere detaljerede regler end blot denne brede
tavshedsforpligtelse. En tavshedsforpligtelse, som jeg også, hvis jeg selv skulle
fortolke § 7, ville mene lå i den norske lov, som også handler om tjenesteforhold.
Så for så vidt er vi enige.

Förbundsjurist Kurt Junesjö, Sverige: I Sverige har vi, som Lars Viklund har
berättat om, en företagshemlighetslag. Den har kraftiga sanktioner vid överträ-
delse av förbudet om överlämnande av företagshemligheter. Bakgrunden till
lagen var en utredning som konstaterade att det fanns egentligen inga problem
när det gäller företagshemligheter. Det fungerade med den gamla lagen om illo-
jal konkurens, som visserligen var omodern, och frågan är då: Vad finns det för
behov av ytterligare tystnadsplikt i näringslivet? Är det så att det här är ett stort
faktiskt problem? Jag skulle vilja säga att det är det inte. De allra flesta arbetsta-
garna är oerhört lojala. Det här är ett marginellt problem. Men vad händer om
man inför den här typen av lagstiftning? Vi kan se hur det har fungerat i Sverige.
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Företagshemlighetslagen har fört få fall till domstol. I de fall som har varit, har
det blivit ganska kännbara sanktioner - bland de högsta sanktioner som har
utdömts i svensk arbetsrätt. Men vad har hänt dessutom? Jo, avtalade tystnads-
pliktsförpliktelser har blivit meget vanligare, och det är tystnadspliktsförplik-
telser som offer sträcker sig väldigt långt. Det kan till och med gå ut på att man
inte får berätta smörpriset i den livsmedelsaffär där man jobbar. Riktiga före-
tagshemligheter skall vara skyddade, det är ju en självklar utgångspunkt. Man
skall inte kunna gå till en konkurrent och sälja kundregistret. Det är inte det frå-
gan gäller. Vad man gör genom att införa en sån här reglering, är att man ökar
den tystnadspliktsnivå som redan finns i arbetslivet och som har haft en tendens
att öka under de sista åren med ökad arbetslöshet i Sverige. Jag tycker att det är
en olycklig utveckling och jag kan tänka mig att en tystnadspliktslag får sidoef-
fekter. Självklart skyddar en sådan lag företagshemligheterna, men den får sido-
effekter på det sättet den utvecklas till att skydda även andra delar av arbetsgi-
varens verksamhet som skall komma till offentlighetens kännedom. Kör man en
ambulans, och den ambulansen inte är trafiksäker, så skall det komma till all-
mänhetens kännedom. Då skall man inte kunna åberopa någon lojalitetsplikt eller
någon tystnadsplikt. Det tror jag den här debatten missar - det perspektivet är
helt borta. Ni pratar inte om det, och det tycker jag är konstigt.

Høyesterettsadvokat Gunnar Nerdrum, Norge: Jeg vil følge opp møtelederens
oppfordring om å si noe om erstatningsreglene ved overtramp. La oss si at det er
skjedd et brudd på taushetsplikten, og det skal idømmes en reaksjon. Som refe-
renten pekte på, er det vanskelig i næringslivet å finne ut om nedgang i omset-
ning og fortjeneste skyldes diskresjonsbruddet eller om det er andre grunner. Det
kan også ha vært oppgang, men den næringsdrivende, den såkalte skadelidte,
mener at oppgangen skulle vært mye større. Dette er ikke særegent for tilfeller av
brudd på taushetsplikt, men det er en følge av at det i næringsforhold ofte er vel-
dig vanskelig å konstatere tap.

Jeg vet at eldre høyesterettsdommere gjerne brukte å fortelie en historie om en
aktiv bedrift på Nordvestlandet - Glamox Fabrikker - som produserte lysarma-
turer og reklamerte med at refleksjonsevnen var 96 %, hvilket var bedre enn kon-
kurrentene. Dette var et brudd på markedsføringsloven fordi målingen av reflek-
sjonsevnen til 96 % var gjort med glasserte reflektorer, men slike ble ikke brukt
i praksis, fordi de ga et ubehagelig lys. Man brukte i stedet en mattere reflektor,
som hadde refleksjonsevne på 82 %. Glamox Fabrikker ble ansett erstatnings-
pliktig overfor konkurrentene. Høyesterett vurderte da firmaets fremgang, og
kom til at en del av denne nok måtte skyldes den villedende markedsføringen, og
fastsatte erstatningsbeløpet til vel 50 000 kroner, fordelt på tre konkurrenter.9

I årene som fulgte fikk Høyesterett hvert år julekort fra Glamox Fabrikker,

9 Rt. 1964 s. 65.
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hvor innehaveren hadde gleden av å meddele årets omsetningstall, som bare gikk
rett oppover! Så det viser seg at en vurdering av økonomisk tap ofte er svært
usikker. En rett til i slike tilfelle å fastsette et stipulert vederlag, høres derfor ut
til å være meget fornuftig.

Så vil jeg sette på meg en annen hatt, for jeg er ikke bare en norsk advokat,
men - i all ubeskjedenhet - også fransk advokat, og jeg vil fra min rikholdige
parisiske praksis referere en sak som jeg hadde æren av å prosedere. Det var fra
et eksotisk miljø, hvor en russisk fotograf- en Moskva-fotograf av høy standard
- var invitert til å ta bilder av familien Jeltsin. Paris Match, som hadde et opplag
på 1 025 000 eksemplarer på dette nummeret, hadde en reportasje om familien
Jeltsin, og der var en av min klients fotografier av Tatjana Djachenkow og hen-
nes barn gjengitt. Så reiste man erstatningssak, men hva var egentlig tapet for
fotografen? Null! Han hadde ikke lidt noe tap, tvert imot. Magasinet hadde rik-
tignok ikke angitt at det var han som var fotografen, så det var et opphavsretts-
brudd mot hans ideelle interesse, som ga rett til oppreisning. Men det økonomis-
ke tapet var null. Men de franske dommere var ganske rause; 80 000 fikk han.
Noen begrunnelse ble det ikke gitt, men han fikk 80 000. Man visste at magasi-
net hadde kjøpt rettighetene for et av de andre fotografier som var brukt i repor-
tasjen for 40 000, og da tenker jeg «le bon juge» - den gode franske dommer -
har tenkt at en dobling kunne være passende.

Byfogd Lars Borge-Andersen, Norge: Det som får meg til å gripe ordet, er pro-
blemet med erstatningsutmålingen. Dette problemet er sikkert noe av bakgrun-
nen for at det er blitt så populært å forsøke seg med midlertidige forføyninger, fra
de bedriftene som blir krenket ved brudd på forretningshemmeligheter. Det er for
så vidt også noe av bakgrunnen for at slike begjæringer ofte kan føre frem, for en
midlertidig forføyning forutsetter ikke bare at man kan sannsynliggjøre et krav,
men også at man har en sikringsgrunn. Etter norsk rett er det klart at muligheten
til å fä erstatning i ettertid ikke utelukker at det foreligger sikringsgrunn. Og det
vil normalt være lettere å si at det foreligger sikringsgrunn hvis erstatningsutmå-
lingen nødvendigvis må bli svært usikker, som den vil bli i disse sakene. Jeg har
ikke laget noe statistikk, men jeg vil anslå at vi her i Oslo har hatt omkring ti slike
saker i år.

Advokat Elling André Lillefuhr, Norge: Jeg er generelt enig med Jan Fougner i
at taushetsplikten bør reguleres ved lov. Men det er et aspekt som ikke er tatt opp
i debatten, og det er at arbeidstakerne i stor utstrekning kan være den virkende
kraft som har skapt forretningshemmelighetene. Nordisk lovgivning har bestem-
melser om beskyttelse av arbeidstakeres oppfinnelser, som kommer til anven-
delse når det foreligger en patenterbar oppfinnelse. Og selv om bedriften velger
å ikke patentere, har arbeidstakeren i en viss utstrekning krav på et vederlag.
Dette avhenger blant annet av hvilken kompetanse vedkommende har og hva
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slags arbeidsforhold han har, slik at vederlagsretten blir forskjellig for en som er
ansatt som forsker og en vanlig arbeidstaker.

Utviklingen i næringslivet viser, som Pekka Takki nevnte, at det mer og mer
blir snakk om at ny teknologi utvikles gjennom en form for næringsvirksomhet
hvor det ikke går an å ta patenter. Det som har blitt utviklet har i enkelte tilfeller
hatt svært høy verdi. Og da blir det spørsmål om hvordan arbeidstakerens inter-
esser skal ivaretas. Man kan oppleve at det er arbeidstakeren som utvikler noe,
som han forteller til arbeidsgiver, og så blir det en forretningshemmelighet. Han
får ikke noe vederlag for det, og når han ønsker å gå ut av foretaket risikerer han
å bryte taushetsplikten, og kan pådra seg erstatningsansvar. Det er derfor et inter-
essant spørsmål om dette bør lovreguleres, f.eks. slik at eksisterende lover om
arbeidstakeroppfinnelser utvides til å gjelde forretningshemmeligheter som
utvikles av arbeidstakere. Dette er noe som bør drøftes i de nordiske land, og kan-
skje endres. Bør det gjelde tilsvarende regler som for oppfinnelser, eller bør det,
som i dag, reguleres gjennom erstatningsrett, kontraktsrett og arbeidsrett?

Advokat Lars Viklund, Sverige: Det grundläggande problemet er att företagsin-
formation, särskild i vår tid, er så komplex och så mångfacetterad att det måste
återspeglas i regleringen. Problemet, till exempel inom IT-teknologien, är att det
går så raskt att saker som man kommer på är föråldrade allt innan man har hun-
nit spara det på sin harddisk. Det gör det nödvändig å precisera skyddet för denna
typen av information mycket noga, och jag tycker den svenske loven om före-
tagshemligheter gör detta på ett rätt bra sett. En generell lag om tystnadsplikt
skulle, slik jag ser det, vara direkt skadlig. Jag tror inte på den normgivande
effekten eftersom normen säkert allt finns där, nämligen anställdas plikt att vara
försiktig med förtrolig information. Men framför allt er det jo så att en sådan
lagendring skulle «spola ut ett antal barn med badvattnet» - det skulle uppstå en
mängd sämre effekter än de fördelar man skulle vinna.

Jag vill kommentera det exemplet Gunnar Nerdrum nämnde, där den som
hade rätten till bilderna inte hade lidit skada. Jag tror att den svenska
Arbetsdomstolen resonerade på ungefär samme sätt i målet från 1998.10 Där var
det en datakonsult som icke hade fått igenom en affär. Han kunde icke kräva en
avtal med sin motpart, och idén hade «självdött». Men nu var det så lyckligt att
hans motpart nyttjade idén, och då fick konsulten en ersättning på ungefär 1,5
mill, kronor. Det var rätt rimligt för det svarade till ett vederlag som det var värd
att främja. Det var ungefär det samma som den franska domstolen kom till.

Advokat Jan Fougner, Norge: Vi har diskutert tre spørsmål. Det første spørsmå-
let var om vi også bør ha en taushetspliktsregel for privatansatte. Jeg må medgi
at jeg har registrert en del motbør mot forslaget. Samtidig er jeg ikke uten videre

10 AD 1998 nr. 80.
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villig til å oppgi tanken. Hva gjelder de innvendinger som er reist, er det for det
første verdt å merke seg at vi har hatt en slik regel i forvaltningsloven i mange
år, uten at verden er gått under av den grunn. Tvert om, så har den levet vel, og
det har ikke lagt noen store bånd på tjenestemenns ytringsfrihet i sin alminnelig-
het. Jeg tror at de generelle bekymringer knyttet til spørsmålet er overdrevne. Jeg
tror noe av uenigheten skyldes at man i Sverige har en egen lov om forretnings-
hemmeligheter. Svensker er flinke til å lage egne lover om enkeltspørsmål. I
norsk lovtradisjon innarbeider man heller slike bestemmelser i generelle regel-
sett, og vi har derfor ingen lov som gjelder forretningshemmeligheter spesielt.
Det er mulig at en svensk modell ville vareta behovet på en tilfredsstillende måte.
Jeg utelukker ikke det. Det kan godt hende at det er en mekanisme som, på
samme måte som den jeg har tatt til orde for, løfter problemstillingen og synlig-
gjør den, og dermed skaper større oppmerksomheten omkring den.

Når det gjelder det andre spørsmålet, har det ikke uventet vært delte mening-
er om konkurranseklausulers velsignelse. Det er opplagt intet gode. Spørsmålet
er om det er et nødvendig onde. Jeg mener å kunne konstatere at det i visse
sammenhenger er et nødvendig onde. Noen av innleggene har illustrert det. Det
er i noen virksomheter nødvendig å ha konkurranseklausuler, fordi visse typer
hemmeligheter ikke lar seg verne, verken ved patenter eller andre former for
immaterielt vern. Det er ikke så lett å oppdage varen eller kjenne igjen teknikken
når den tas i bruk, slik at en konkurranseklausul - en karanteneperiode - er,
såvidt jeg kan se, den eneste praktiske måten å håndtere det på. I mange bransjer
har man slike karanteneperioder uten at det stilles noe spørsmålstegn ved det. I
meglerbransjen har f.eks. alle parter i lang tid levet med karantebestemmelser,
fatt betalt for det, og hygget seg rimelig vel i disse karanteneperiodene. Så jeg
mener det sentrale er å sørge for at karantene treffer de som virkelig har behov
for det, og at man får et vederlag for den perioden det gjelder. Man har i noen
utstrekning forsøkt å bygge inn vederlaget i den løpende lønn. Det mener jeg er
en utilfredsstillende måte å gjøre det på. Det er ingen som er så disiplinert at de
sparer karantenedelen av sitt lønnsvederlag til bruk for den dagen karantenen
inntrer. Man trenger separat honorering for det.

Når det gjelder ettermiddagens siste spørsmål - om vederlag som sanksjon -
har jeg ikke registrert noen tungtveiende innvendinger. Tvert om har det vel vært
uttrykt sympati for det forslaget, seiv om kanskje ikke alle er villige til å gå like
langt som i den franske tradisjon, hvor man tar «toganger'n».


