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Skyddet av affärshemligheter i ett nordiskt och EU-rättsligt perspektiv

Johannes Frände, företagsjurist, Finland1

1. Inledning 

I dagens värld finns det knappast något nordiskt företag som inte har affärshemligheter. I praktiken 

torde affärshemligheter idag vara den mest använda skyddsformen för företagens kunskap och en 

mycket vanligare skyddsform än t.ex. patent eller nyttighetsmodeller.

Enligt finsk rätt kräver affärshemlighetsskydd att information har anknytning till affärsverksamhet, 

informationen har ekonomiskt värde (sekretessintresse), företaget strävar till att hålla informationen 

hemlig (sekretessvilja) samt informationen rent konkret är hemlig och inte t.ex. tillgänglig på 

internet. I det nya EU-direktivet 2016/943 om skydd mot att icke röjd know-how och 

företagsinformation (företagshemligheter) olagligen anskaffas, utnyttjas och röjs är villkoren för 

affärshemlighetsskydd i stort de samma med undantag för att information inte behöver ha 

anknytning till affärsverksamhet. EU-direktivet antogs den 8 juni 2016 och ska implementeras i 

medlemsländerna senast den 9 juni 2018.   

I samarbetsförhållandet mellan företag spelar dock lagens definition av affärshemligheter en 

underordnad roll. Företag använder vanligen sekretessavtal som reglerar hur hemlig information ska 

hanteras mellan dem. En fråga som i praktiken ofta uppkommer i förhandlingar om sekretessavtal är 

i vilken form information bör ha getts och hur den bör ha markerats för att få skydd. 

Ett företags konkurrenskraft beror idag även långtgående på dess immaterialrättigheter, know-how 

och de anställdas yrkeskunskap. Samtidigt har lojaliteten mellan företag och dess anställda minskat, 

och många anställda byter arbetsgivare flera gånger under sin karriär. En svår frågeställning 

uppkommer när nyckelanställda lämnar företaget. Vilken information utgör den anställdas 
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yrkeskunskap som han eller hon kan använda fritt i sitt nya arbetsförhållande och vad utgör 

företagets affärshemligheter som den anställda inte får använda? 

2. Vad utgör en affärshemlighet?

Affärshemligheter förekommer i många olika skepnader. Som exempel kan nämnas tekniska 

hemligheter såsom framställningsinstruktioner, ritningar, källkoder och algoritmer samt finansiella

hemligheter som kundlistor, affärsavtal, inköpspriser och strategiska planer. För att information ska 

skyddas som affärshemlighet krävs dock enligt finsk rätt att vissa villkor är uppfyllda. Det 

paradoxala i den finska regleringen av affärshemligheter idag är att definitionen hittas i 30 kap. 11 § 

i strafflagen. Definitionen är så pass allmänt hållen att rättsvetenskap och rättspraxis har 

konkretiserat kriterierna på följande sätt2: 

För det första bör informationen ha anknytning till affärsverksamhet för att kunna utgöra en 

affärshemlighet. Tröskeln här får dock anses vara låg. Mycket varierande information kan ha en 

tillräcklig anknytning till affärsverksamhet, t.ex. även information om samhälleliga eller politiska 

utvecklingslinjer som inverkar på företagets affärsverksamhet eller marknaden för dess produkter.  

En företagares rent privata hemligheter som gäller t.ex. företagarens privatliv kan dock inte få 

skydd som affärshemlighet. 

För det andra bör företaget ha en sekretessvilja angående informationen. Företaget bör försöka hålla 

informationen hemlig, och detta bör även rent konkret framgå av företagets verksamhet, t.ex. 

genom att tillgång till information har begränsats till enbart vissa personer, information skyddats 

genom tekniska lösningar osv. 

Det faktum att information rent konkret hållits hemlig, och inte har blivit allmänt känd, är i sig en 

stark indikation att sekretessvilja förelegat. I många konkreta fall kan det dock vara lättare att 

bedöma när sekretessvilja inte föreligger. Om företaget själv sprider informationen på sina nätsidor 

eller i andra publikationer eller gett sitt samtycke till detta föreligger klart ingen sekretessvilja.

För det tredje krävs sekretessintresse. Sekretessintresse framgår vanligtvis därav att publicerande av 

informationen, eller att information skulle komma till en konkurrents kännedom, skulle vara ägnad 
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att vålla ekonomisk skada på företaget. Det är frågan om en objektiv bedömning, och enbart det 

faktum att företaget själv anser att information har ett ekonomiskt värde är inte tillräckligt. Det finns 

t.ex. inget sekretessintresse för föråldrad information eller för information som inte annars har 

ekonomiskt värde.  

Den ekonomiska skadan kan framkomma på många olika sätt. Det vanligaste torde vara att 

företaget förlorar en konkurrensfördel om informationen blir känd för dess konkurrenter. Så kan 

företaget t.ex. ha använt sig av en fördelaktig framställningsmetod som möjliggjort lägre 

produktionskostnader än vad konkurrenterna klarat av. Om en sådan metod blir känd förlorar 

företaget sin fördel i prissättningen av produkterna. Vid bedömningen av om en kränkning av 

affärshemlighet föreligger behöver man dock inte visa att någon verklig skada uppkommit. Det är 

tillräckligt att publicerande eller utgivande av affärshemligheten varit ägnade att vålla ekonomisk 

skada. Det faktum att en verklig skada inte uppkommit av olika skäl, eller är svår att påvisa, betyder 

nödvändigtvis inte att sekretessintresse inte förelegat.

Vid bedömningen av om sekretessintresse föreligger bör vikt även ges till de resurser som satts till 

att utveckla affärshemligheten. Högsta domstolen i Finland har i rättsfall 2013:17 ansett att en 

affärshemlighet förelåg, bl.a. då företaget använt flera månaders arbetstid på att designa en 

snöskoterdräkt. Något allmänt krav på att vissa minimiresurser ska sättas för att skapa en 

affärshemlighet kan dock inte ställas. 

För det fjärde krävs verklig hemlighet. I praktiken är det ofta relativt lätt att visa på att sekretessvilja 

och sekretessintresse förelegat. Det svåraste är oftast att visa att affärshemligheten rent konkret 

hållits hemlig. Centralt i bedömningen är om information blivit allmänt känd inom den relevanta 

industrin. Om största delen av företagets konkurrenter känner till informationen kan det inte mera 

vara frågan om en affärshemlighet. 

För att skyddas som affärshemlighet krävs dock inte att information är totalt hemlig och enbart i 

företagets kännedom. Företaget kan ha meddelat informationen till sina arbetstagare och 

samarbetspartners, förutsatt att informationen skyddats genom tillräckliga villkor för 

hemlighållande, t.ex. i arbetsavtal eller skiljt sekretessavtal (ofta kallade NDA-avtal, Non 

Disclosure Agremenet på engelska). Det faktum att en utomstående som varken förstår sig på 

informationen eller har förmåga att utnyttja den känner till informationen hindrar inte att 

informationen utgör en affärshemlighet.   
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Om affärshemligheten blir offentlig, t.ex. genom att en samarbetspartner publicerar informationen 

på internet i strid med ett sekretessavtal, förloras vanligtvis affärshemligheten. Företaget kan då 

kräva skadestånd från samarbetspartnern men kan vanligtvis inte förbjuda tredje parter att ladda ner 

information från internet eller använda den. 

Sammanfattningsvis krävs således för att det ska vara frågan om en affärshemlighet att 

informationen har anknytning till affärsverksamhet, det finns både sekretessintresse och 

sekretessvilja samt att informationen rent konkret är hemlig. Om information fyller dessa krav får 

informationen skydd som affärshemlighet även utan någon särskild markering eller anmälan till 

motparten. Olika former av angrepp mot affärshemligheter straffas enligt 30 kap. 4–6 § i 

strafflagen. Hit hör bl.a. företagsspioneri. Det bör dock noteras att i sekretesseavtal mellan företag 

ändrar man ofta på definition av affärshemlighet. Dessutom kan man bl.a. kräva att informationen 

markeras för att få skydd (mera om detta i stycke 4.1 nedan). Vilken inverkan sådana ändringar har

på straffansvaret ska inte diskuteras här.

3. Begräsningar av affärshemlighetsskydd  

Till skillnad från patent skapar affärshemligheten ingen ensamrätt till informationen. Andra företag 

som självständigt utan att bryta mot sekretessavtal utvecklat samma information har även rätt att 

använda informationen. Således kan två eller flera företag samtidigt ha samma affärshemlighet. Om 

majoriteten av företagen inom branschen har samma information förlorar den dock lätt sitt skydd 

som affärshemlighet då den kan anses vara allmänt känd. 

Information som lätt kan återskapas genom att granska produkter som redan finns på marknaden (så 

kallad ”reverse engineering”) skyddas inte som affärshemlighet. Detta innebär ofta att den yttre 

designen av en produkt inte kan skyddas som affärshemlighet men framställningsprocessen mycket 

väl kan skyddas.

Som utgångspunkt utgör en anställds yrkeskunskap (fastän denna delvis eller helt förvärvats i 

anställningen inom företaget) inte företagets affärshemlighet. Då den anställda byter arbetsgivare 

har han eller hon rätt att använda sin yrkeskunskap även i sitt nya anställningsförhållande (mera om 

detta i stycke 4.2 nedan). 



5

4. Hur använder företag affärshemligheter och frågeställningar?

Som redan framkommit hör affärshemligheter till så gott som samtliga nordiska företags 

intellektuella kapital. Nedan kommer jag att gå genom några exempel på hur (stor)företag använder 

affärshemligheter samt lyfta fram frågeställningar som är relevanta för många företag. 

4.1. Samarbetsavtal mellan företag 

Företag använder sig rutinmässigt av affärshemlighetsskydd i avtal med samarbetspartner. Detta 

kan vara t.ex. leverantörsförhållanden där man skyddar bl.a. ritningar, framställningsmetoder samt 

pris- och volymuppgifter, eller produktutvecklingsprojekt där man skyddar tekniska uppgifter, 

uppfinningar, produktplaner osv.  

I avtal mellan företag låter man sällan skyddet för affärshemligheter bero på det som lagstiftningen 

tillhandahåller. Istället innehåller avtalen detaljerade sekretessklausuler. Alternativt har parterna 

tidigare ingått ett skilt sekretessavtal. I sekretessavtal definieras i detalj vad för information som 

skyddas, hur denna information måste skyddas, hur länge skyddet gäller och sanktionerna för brott 

mot sekretesskyldigheten.   

En frågeställning i sekretessavtal är ofta definitionen av vad som bör hemlighållas. Utgångspunkten 

är vanligtvis att all information bör hemlighållas. Avtalen innehåller dock direkt därefter en lista på 

undantag till skyddet: information som finns allmänt tillgänglig, information som parten utvecklat 

självständigt, information som parten fått av en tredje part som inte brutit mot sin 

sekretessskyldighet osv. Denna del av sekretessavtalen är ofta ganska standardiserad. För 

informationen som annars faller inom definitionen uppkommer dock ofta en svår fråga angående i 

vilket format information bör ha getts och hur den bör ha markerats för att få skydd. Denna fråga 

får företagsjurister ofta förhandla in i sekretessavtal mellan företag.  

En extremposition innebär att enbart information som getts i skriftlig form och klart markerats som 

hemlig får skydd. All information som nämnts muntligt eller som inte markerats som hemlig får 

inget skydd oberoende av dess natur.  Fördelen med denna modell är en klar gränsdragning 

angående vad som bör hemlighållas samt att den mottagande parten har lätt att förstå och uppfylla 

sina skyldigheter angående hemlighållande. Å andra sidan ställer modellen mycket höga krav på 

anställda i företaget som ger information, dvs. inga misstag tillåts. Denna modell kan snarast anses 
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lämplig i fall där utbyte av information sker mycket formellt med minimal risk för mänskliga 

misstag, t.ex. vid elektroniska auktioner, eller vid information som kommer från elektroniska 

databaser.      

En bättre modell är att all information som ges skriftligt bör markeras som hemlig för att skyddas, 

muntlig information skyddas om man då informationen gavs nämnde att den var hemlig samt inom 

några dagar (vanligast 14) i efterhand skriftligt sammanfattar den muntliga informationen och 

sänder sammanfattningen till motparten med begäran om hemlighållande. Denna modell har 

fördelen att den gör en klar gränsdragning angående vad som bör hemlighållas men samtidigt ger 

den utrymme att under förhandlingarna även lämna muntlig hemlig information. Nackdelen med 

modellen är att den kräver att anställda kommer ihåg att under diskussionerna nämna 

informationens hemliga natur samt senare sammanfatta denna skriftligt. Om ingen jurist deltar i 

förhandlingarna är det i praktiken vanligt att dessa krav glöms ganska snabbt.

Jag förespråkar själv här en tredje modell. Som utgångspunkt bör skriftlig information markeras 

som hemlig, och vidare bör man vid muntlig information nämna att informationen är hemlig för att 

få skydd.  Även om dessa krav inte uppfyllts bör skydd dock ges även för information som till sin 

natur klart är hemlig.

Denna modell skapar en viss oklarhet angående vad för information som skyddas under 

sekretessavtalet. I de flesta fall torde det dock vara klart om information bör skyddas eller inte. Å 

andra sidan beaktar modellen verkligheterna då affärsmän diskuterar eller förhandlar utan juristers 

närvaro.  Mycket få affärsmän kommer att sitta med sekretessavtalet i handen under förhandlingar 

och alltid korrekt markera informationen som byts ut eller alltid komma ihåg att nämna att viss 

information bör hemlighållas.  

4.2. Skydd för affärshemligheter efter avslutat anställningsförhållande 

Ett företags konkurrenskraft beror inom många industrigrenar idag långtgående på dess 

immaterialrättigheter, know-how och anställdas yrkeskunskap.  Ledande företag investerar ofta 

mycket i att träna och vidareutveckla sina nyckelanställda. 

En svår frågeställning uppkommer således när nyckelanställda lämnar företaget, ofta för att gå till 

en konkurrent. Vad för information utgör den anställdas yrkeskunskap som han eller hon kan 

använda fritt i sitt nya arbetsförhållande? Gränsdragningen mellan yrkeskunskap och 
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affärshemligheter är svår. Som startpunkt kan man anse att information som är allmänt känd bland 

kompetenta personer inom området inte kan utgöra en affärshemlighet. Frågan gäller således enbart 

mera ”sällsynt” yrkeskunskap. 

En tumregel är att information som lagrats på ett medium (t.ex. på papper eller minnessticka, i e-

post eller molndatabaser) utgör affärshemligheter, medan information som den anställda har i sitt 

eget minne utgör yrkeskunskap.3 Till den del informationen dock har skaffats utanför den anställdas 

ordinarie arbetsuppgifter skulle det snarast vara frågan om en affärshemlighet oberoende av hur 

informationen flyttas. Exempelvis om en person i företagets försäljningsavdelning skaffat sig 

information om företagets hemliga produktutveckling utgör denna information inte en del av 

persons yrkeskunskap. Ju mera företagsspecifik information det är frågan om desto större är 

sannolikheten att det är frågan om en affärshemlighet och inte om yrkeskunskap. Beträffande 

specialister som arbetat länge inom företagets produktutveckling kan det dock vara mycket svårt att 

bedöma vad som utgör yrkeskunskap och vad affärshemligheter. Den anställdas grundläggande 

rättighet att försörja sig genom sitt arbete väger tungt i sådana fall. 

För att minimera risken att affärshemligheter missbrukas lönar det sig att klargöra skyddet av 

affärshemligheter redan i den anställdas arbetsavtal. Om detta inte gjorts i tid är det dock för sent att 

göra detta då den anställda sagt upp sig. I sådana fall kan det dock vara bra att rent konkret påminna 

den anställda om sekretesskyldigheterna innan han eller hon lämnar företaget. 

Flera företag vidtar även olika tekniska åtgärder för att minska risken att den anställda tar med sig 

affärshemligheter då han eller hon lämnar företaget, t.ex. genom att låsa tillgången till företagets 

datorer, e-post samt databaser efter att personen sagt upp sig. Detta hjälper dock inte mot en anställd 

som förberett sig väl och kopierat informationen före han eller hon säger upp sig. Att markera 

dokumenten med en digital ”vattenstämpel” som visar t.ex. dokumentets ägare och vem som gjort 

kopior av dokumentet kan dock även ge visst skydd i sådana fall.

4.3. Produktutveckling 

För patent finns det som utgångspunkt ett absolut nyhetskrav. Om uppfinningen blivit publik före 

patentansökan, även om detta skulle ske genom företagets egna anställda, kan uppfinningen inte 

patenterats. Samtidigt är det ofta inte möjligt att söka patentskydd för en uppfinning i ett tidigt 
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skede. För att få ett optimalt patentskydd är det ofta bra att låta uppfinningen ”mogna” före 

patentansökan görs. På så sätt har man tid att förstå uppfinningen och formulera bättre patentkrav. 

Före patentansökan göras skyddar de flesta företagen sina uppfinningar som affärshemligheter. För 

de anställda inom produktutvecklingen har skyddet av affärshemligheter vanligen gjorts klart i 

arbetsavtal samt genom träning. Om uppfinningen skett i samarbete med andra företag har ett 

sekretessavtal vanligtvis ingåtts mellan företagen för att skydda uppfinningen före patentansökan 

kan göras. 

Även för uppfinningar som redan fått patentskydd har affärshemligheter en viktig roll vid flera 

företag. Patentansökan nämner vanligtvis enbart vissa implementationsformer av uppfinningen.  

Ofta strävar företag dock till att inte nämna den bästa implementeringen i själva patentansökan utan 

att bevara denna som affärshemlighet. Detta tas in bl.a. i licensieringsavtal mellan företag där man 

ofta inte enbart licenserar rätten att utnyttja uppfinningen som beskrivs i patenten utan också know-

how hur uppfinningen bäst bör implementeras. 

4.4. Kunddatabaser 

Alla storföretag uppehåller idag omfattande databaser över sina kunder (ofta kallade CRM-

databaser, Customer Relationship Management på engelska).

Sådana databaser har sedan länge inte varit begränsade till enbart namn- och kontaktuppgifter på 

företagets kunder. Idag innehåller databaserna även omfattande information om kundförhållandet, 

bl.a. information om alla inköp kunden tidigare gjort, möjliga behov kunden kan ha i framtiden, 

kundens riskprofil och betalningshistoria, information om när företagets representanter senaste 

träffat kunden, vad som diskuterades under sådana möten osv. Databaserna är idag ofta massiva och 

storföretag spenderar årligen miljoner euro på att upprätthålla och utveckla dem.  

Fastän varje enskild uppgift i kunddatabasen inte alltid får affärshemlighetsskydd är det dock klart 

att databasen som helhet får affärshemlighetsskydd.  Företag skyddar även sina kunddatabaser med 

omsorg. Således är t.ex. tillgången till databaserna ofta mycket begränsade. En försäljare har 

vanligtvis enbart tillgång till de kunduppgifter som han eller hon själv arbetar med. Personer som 

inte arbetar inom försäljning eller relevanta stödfunktioner har vanligtvis ingen tillgång till 

kunddatabasen. Kunddatabaser är ofta krypterade och möjligheterna att ta ut information från 

databasen, t.ex. genom att printa, är i regel begränsade. 



9

En svår frågeställning vid kunddatabaser är gränsdragningen mellan företagets legitima intresse att 

samla information om sina kunder, och kundrepresentanters rätt till privatsfär och skydd av 

personuppgifter.  Denna gränsdragning faller dock utanför detta referats omfattning. 




