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1 Inledning 
 

1.1 Problembakgrund 
 

Vi lever idag i vad som populärt brukar kallas för ett informationssamhälle. Det är svårt 

att finna någon exakt definition på vad ett informationssamhälle är, men den gängse 

definitionen ger vid handen att det rör sig om ett samhälle med en ökad allmän 

kunskapsproduktion i kombination med ett ökat beroende av tillgång till information. I 

ett informationssamhälle utvecklas dessutom ständigt ny informationsteknologi, vilket 

leder till framväxten av en särskild informationssektor inom ekonomin bredvid agrar-, 

industri- och tjänstesektorn.1  

 

Det ovanstående innebär att det i många företag förekommer en avsevärd mängd 

företagsspecifik information. Det kan röra sig om specialutvecklad källkod, om 

affärsplaner, kunddatabaser, organisationslösningar med mera. Gemensamt för många 

av dessa informationstyper är att de hos företagen åsätts betydande ekonomiska värden, 

i vissa fall som direkta tillgångsvärden och i andra fall indirekt genom att det vid 

förvärv av andra verksamheter uppstår goodwilltillgångar hos det förvärvande företaget. 

För företagen är informationens ekonomiska värde dessutom ofta knuten till det faktum 

att informationen inte är allmänt tillgänglig, utan är specifik för det egna företaget och 

hålls hemlig gentemot konkurrenter/allmänheten. Detta ger upphov till ett behov av 

rättsliga skyddsåtgärder. 

 

Flera av dessa olika slag av information kan i den svenska rättsordningen skyddas 

genom upphovsrätt, det vill säga genom att upphovsmannen erhåller ensamrätt till 

informationen. På liknande sätt kan företagsspecifik information skyddas genom de 

regler om skydd för företagshemligheter som finns införda i svensk lagstiftning.  

 

Dessa båda regelverk är i svensk rätt intimt förknippade med en syn på information som 

något abstrakt och icke-fysiskt, något som i sig självt inte kan ägas på samma sätt som 

lös egendom med fysisk substans. Trots att information därmed inte kan ägas, i ordets 

traditionella betydelse, har lagstiftaren ansett att det i vissa fall är berättigat att inte se 
   
1 Nationalencyklopedin, nionde bandet (sökord: information). 
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information som allmän egendom, utan att det finns anledning att skydda 

informationens rättighetshavare från obehörigas tillgrepp. Det är denna funktion som 

immaterialrätten och reglerna om skydd för företagshemligheter skall fylla. 

 

Både immaterialrätten och regelverket kring företagshemligheter utgör omfattande 

specialregleringar med en rad speciella kriterier, vilka måste vara uppfyllda för att 

reglerna skall bli gällande i det enskilda fallet. I de fall viss information inte går att 

hänföra till någon av dessa båda regelverk, står rättighetshavaren till den aktuella 

informationen idag således utan särskilt rättsligt skydd. Detta skulle inte behöva vara 

fallet, utan det är tänkbart att genom att anamma en annorlunda syn på information 

finna en alternativ lösning för att tillse att rättighetshavaren under vissa omständigheter 

skyddas mot tillgrepp. Denna alternativa lösning innebär att information i vissa 

sammanhang istället ses som ett självständigt objekt, vilket då skulle bli föremål för 

äganderätt precis som ett objekt med fysisk substans. Ett sådant tankesätt skulle 

innebära att de skyddsregler, till förmån för den rättmätige ägaren, som tillämpas på 

vanlig lös egendom också skulle kunna tillämpas på informationsobjektet. 

Informationen och inte bara dess fysiska bärare skulle kunna bli föremål för 

tillgreppsbrott, något som i förlängningen skulle kunna innebära att stora delar av 

immaterialrätten och reglerna om skydd för företagshemligheter skulle bli överflödiga.  

 

I Sverige har HD tagit avstånd från en sådan objektifiering av information med 

hänvisning till just immaterialrätten.2 Det har dock ifrågasatts om en så stram hållning 

är den bästa lösningen eller om det finns fördelar att vinna med en mer liberal syn på 

information som självständigt objekt.3 

 

1.2 Problemformulering 
 

Bör information under vissa omständigheter ses som ett självständigt objekt, frikopplat 

från en eventuell fysisk bärare, och vilka omständigheter skulle i så fall rättfärdiga en 

sådan objektifiering? 

 

   
2 Se NJA 2001 s 362. 
3 Se Wainikka, SvJT s 585 f och Helgesson, NIR s 698. 
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1.3 Syfte 
 

Syftet med uppsatsen är att dels belysa några av de konsekvenser en objektifiering av 

information skulle medföra, dels diskutera huruvida det finns omständigheter som 

rättfärdigar att information objektifieras, i den meningen att ett rent 

informationsinnehåll ses som ett självständigt objekt och därmed blir föremål för 

besittning och äganderätt på samma sätt som lös egendom med fysisk substans. 

 

1.4 Avgränsningar 
 

Eftersom information är ett centralt begrepp för min framställning är det mycket viktigt 

att avgöra vad som, inom ramen för uppsatsen, avses med information. När detta 

konstaterats blir därmed uppsatsens syfte också tydligare definierat, då eventuella andra 

aspekter av begreppet information inte kommer att behandlas. 

 

Utöver denna rent begreppsmässiga avgränsning är vissa ytterligare avgränsningar 

nödvändiga. Min uppsats skulle mycket väl kunna uppfattas som ett försök att 

åstadkomma en fullständig modernisering eller digitalisering av vårt juridiska synsätt, 

vilket är en alldeles för omfattande studie för att företas inom ramen för en 10-poängs 

uppsats. Istället för att studera information som sak först ur ett allmänt perspektiv för att 

sedan snäva in och diskutera enskilda områden kommer jag istället att göra tvärtom. Jag 

kommer att konkretisera och exemplifiera syftet med framställningen och den valda 

problemformuleringen genom att använda mig av regelverket kring 

företagshemligheter. Den större delen av referensramen kommer därför att ägnas åt 

företagshemligheter och de specialregler som gäller för dessa. Likaså kommer min 

analys att i första hand behandla hur en objektifiering av företagshemligheter, det vill 

säga den här aktuella typen av information, skulle kunna utformas och eventuellt 

inordnas under det befintliga regelverket. Utifrån mina slutsatser på det området 

kommer jag sedan att pröva om det är möjligt att dra några generella slutsatser 

angående information som objekt i allmänhet. Detta medför att jag inte gör anspråk på 

att täcka in alla de aspekter som skulle bli aktuella om en objektifiering av information 

skulle genomföras på bred front. 
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När det gäller utredningen av vilka konsekvenser en objektifiering av information skulle 

få för svensk rättstillämpning är jag medveten om att en sådan alltid kommer att vara 

som bäst spekulativ. Med detta i åtanke kommer jag att begränsa 

konsekvensutredningen till att endast omfatta en diskussion kring de fall där en 

synsättsförändring utan tvekan kommer att leda till att befintlig lagstiftning blir 

överflödig eller kommer att behöva tillämpas på ett radikalt annorlunda sätt. 

 

1.5 Metod 
 

Denna framställnings huvudsakliga syfte är, som nämnts ovan, att framföra ett 

alternativt synsätt på informationsinnehåll i rättsliga sammanhang. Då det rör sig om ett 

alternativt synsätt, d.v.s. ett synsätt som inte överensstämmer med gällande rätt, så som 

den kommer till uttryck i HD:s avgöranden, kommer min framställning att vara av i 

huvudsak normativ och framåtblickande karaktär. Det resonemang jag kommer att föra 

blir därmed till fullo ett resonemang rörande de lege ferenda. För att kunna föra ett 

sådant resonemang och förankra det i den rättsvetenskapliga debatten, anser jag att det 

krävs en noggrann inventering av vad som ligger bakom den idag rådande synen på 

information, d.v.s. bakgrunden till de lege lata. 

 

I det senare avseendet kommer jag att företa en rättsdogmatisk analys med fokus på de 

ändamål och överväganden som ligger bakom lagstiftningen rörande upphovsrätt och 

skydd för företagshemligheter. Analysen kommer att vara rättsdogmatisk i den 

meningen att jag för att utröna lagstiftningens ändamål kommer att arbeta med de 

traditionella rättskällor (vid sidan av lagtexten) som betonas inom rättsdogmatiken, 

d.v.s. förarbeten, doktrin och praxis.  Jag kommer att försöka att med hjälp av de 

argument som används i dessa rättskällor skapa mig en klarare bild av de värden och 

principer som lagstiftningen vilar på. 

 

I samband med beskrivningen av det rättsliga skydd viss information ändock åtnjuter i 

svensk rätt, kommer jag också att behandla de argument som framförts för en mer 

liberal syn på information som självständigt objekt. Objektifiering av information är 

dock något som har diskuterats oerhört sparsamt i doktrin och praxis i Sverige, vilket 

gör att jag istället får söka ledning inom andra rättsområden med vissa likartade 



 6 

karaktärsdrag. Här kan nämnas att klassificeringen av elektricitet har påverkat 

klassificeringen av information i flera europeiska länder. Jag kommer också att beskriva 

hur liknande problematik har behandlats i andra rättssystem. Behandlingen av utländska 

rättskällor kommer att begränsas, framförallt av språkliga skäl, till att främst avse tyska 

rättskällor. Det är inte uteslutet att en sådan begränsning påverkar uppsatsens resultat, 

framförallt med tanke på att fransk och nederländsk rätt redan idag ser information som 

sak i vissa sammanhang.4 Jag hoppas dock att de argument som framförts i dessa länder 

skall kunna beaktas indirekt, genom att de finns återgivna i någon eller några av de 

rättskällor som jag kommer att använda mig av. 

 

Med hjälp av den ökade förståelsen för vad det är som lagstiftaren och 

rättstillämpningen ansett vara skyddsvärt när det gäller skydd av icke-fysiskt 

informationsinnehåll, kommer jag sedan att analysera huruvida det är möjligt att uppnå 

samma skydd genom att, då vissa specifika rekvisit är uppfyllda, istället behandla 

informationsinnehållet som ett fysiskt objekt. I detta skede av min framställning 

kommer jag att behandla några möjliga konsekvenser av en sådan alternativ lösning. 

 

1.6 Disposition 
 

Uppsatsens inledning utgörs av dess problembakgrund och problemformulering samt 

dess syfte, avgränsningar och metod. Avslutningsvis i inledningsavsnittet kommer jag 

att behandla begreppet information, för att närmare definiera uppsatsens omfång och 

klargöra vilken innebörd jag ger begreppet. Detta avsnitt har delvis karaktär av metod, 

delvis av referensram, men jag har sammantaget bedömt det som lämpligt att hålla 

diskussionen kring information som begrepp så kort som möjligt utan att för den sakens 

skull göra begreppets komplexitet orättvisa. Dessutom tycker jag att avsnittets placering 

i slutet av inledningen är den bästa, eftersom det är något som bör vara avklarat innan 

det resterande arbetet tar vid. 

 

Därefter följer sedan uppsatsens referensram, där rättskällornas innehåll avseende 

upphovsrätt och företagshemligheter kommer att beskrivas liksom det rättsliga material 

som rör objektifiering av information. Jag har valt att inleda med upphovsrätt och 

   
4 Wainikka, SvJT s 580 ff. 
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därefter skyddet för företagshemligheter eftersom jag anser det vara det pedagogiskt 

mest lämpliga. För att kunna skapa sig en uppfattning om innehållet i de få rättskällor 

som finns avseende objektifiering av information tycker jag att det är viktigt att ha klart 

för sig hur det existerande informationsskyddet ser ut i svensk rätt. 

 

I uppsatsens senare del företar jag min analys av hur en objektifiering av information 

skulle kunna inkorporeras i det gällande regelsystemet avseende skydd för 

företagshemligheter och beskriver därefter de konsekvenser som denna inkorporering 

skulle medföra för svensk rättstillämpning. Analysen följs av ett sammanfattande 

kapitel, där slutsatserna från analysen presenteras i korthet. 

 

I ett avslutande kapitel presenterar jag till sist mina tankar kring objektifiering av 

information i allmänhet och ger vissa förslag på fortsatt forskning. 

 

1.7 Begreppet information 
 

Information som begrepp rymmer en rad olika definitioner och begreppet har på senare 

tid, i och med framväxten och utvecklingen av informationsteknologin, 

betydelsemässigt ytterligare utökats. 

 

Någon generell, legal definition av information står inte att finna, utan begreppet har 

enligt Silvander i flera lagstiftningssammanhang använts som ett samlingsbegrepp för 

”en traditionell handling, en upptagning, data och uppgifter”.5 För att börja botanisera i 

begreppets innebörd får ledning därför sökas i rent språkliga och kunskapsteoretiska 

resonemang. 

 

Enligt Nationalencyklopedin betecknar information ”det meningsfulla innehåll som 

överförs vid kommunikation i olika former”, vilket skulle medföra att information är 

något som uppstår vid kommunikation. I den bemärkelsen uppstår informationen hos en 

individ, en fysisk person, i samband med att denne interagerar antingen med en annan 

fysisk person eller med ett meddelande av något slag. Detta är den ena av två mycket 

vanliga innebörder som begreppet information brukar ges. Den andra är att information 

   
5 Silvander s 46. 
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anses beteckna själva meddelandet eller informationsinnehållet, i form av ”en viss 

mängd fakta, upplysningar eller underrättelser”.6 

 

Detta är naturligtvis inte de enda alternativ som är tänkbara när det gäller 

informationsbegreppets innebörd. Däremot anser jag att dessa båda på ett relativt 

okomplicerat sätt betonar de huvudsakliga skillnader som står att finna även hos många 

av de mer komplexa definitionerna av information. De skillnader jag avser är huruvida 

information skall ses som en sak med egen substans i vår verklighet eller huruvida det 

är en representation av individens kunskap eller en del i en kommunikationsprocess. 

Detta har diskuterats i mycket stor utsträckning inom informationsvetenskapen och 

olika definitioner har varit förhärskande under olika tidsperioder.7 

 

Vilka är då de mer konkreta skillnaderna mellan de båda ovan anförda innebörderna? 

Den mest centrala skillnaden mellan de båda betydelserna torde vara att det i det senare 

fallet inte krävs någon interaktion mellan två fysiska personer för att det skall kunna 

talas om information, utan det är tillräckligt att någon en gång ”skapat” 

informationsinnehållet. Det första alternativet betraktar information som något flyktigt i 

den meningen att det uppstår vid kommunikation, men så fort kommunikationen är 

avslutad kan man inte längre tala om informationen som sådan utan den har då 

omvandlats till någon form av kunskap hos de inblandade. I den andra betydelsen är 

däremot informationen bestående på så sätt att mängden fakta eller upplysningar 

kvarstår även efter det att den kommunicerats en fysisk person. 

 

Den innebörd jag lägger i ordet information i mitt fortsatta uppsatsarbete är att det 

betecknar själva informationsinnehållet, den skapade mängden fakta, upplysningar eller 

underrättelser. Jag kommer att som synonymt därmed använda begreppet 

informationsinnehåll, vilket jag anser vara betydelsemässigt klarare men språkligt mer 

omständligt. Där information givits en annan innebörd i de källor jag använder och där 

denna avvikande innebörd kan fastställas, kommer jag att försöka uppmärksamma 

läsaren på detta för att undvika missförstånd. 

 

   
6 Nationalencyklopedin, nionde bandet (sökord: information). 
7 Qvortrup, s 3-24. 
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2 Referensram 
 

2.1 Immaterialrätt 
 

2.1.1 Upphovsrätt 
 

Med upphovsrätt menas den rätt som tillkommer en författare, konstnär eller annan 

skapande upphovsman när det gäller att bestämma hur dennes litterära eller konstnärliga 

verk skall behandlas i olika sammanhang. I svensk rätt återfinns den upphovsrättsliga 

regleringen i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 

(URL). Jag har inte för avsikt att här gå igenom denna reglering i detalj, dels då det är 

en mycket omfattande och i vissa fall komplex reglering, dels då det är de 

grundläggande reglerna och övervägandena rörande vad som utgör ett verk som är av 

störst vikt för min fortsatta studie. 

 

Den mest fundamentala frågeställningen inom upphovsrätten, vad som berättigar 

upphovsmannen till upphovsrättsligt skydd, behandlas i upphovsrättslagens första 

kapitel. I dess 1 § stadgas att ”[d]en som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk 

har upphovsrätt till detta”. I paragrafen återfinns därefter en icke uttömmande lista över 

ett antal typiska verk. Ur ovanstående citat kan vi sluta oss till att det skall handla om 

någon form av skapande, som skall resultera i ett antingen litterärt eller konstnärligt 

verk. Det är dessa tre begrepp jag avser att studera närmare nedan. 

 

2.1.1.1 Skapande 
 

Olsson skriver i sin kommentar till URL att för att ett verk skall föreligga i 

upphovsrättslagens mening förutsätts att verket är ”resultatet av en individuell andligt 

skapande verksamhet”.8 Vad avser just skapandet bör detta uttryck dock, enligt Olsson 

själv, inte tolkas alltför strängt. Det uttrycktes redan i förarbetena till 1961 års lag att ett 

alltför högt ställt krav på skapande inte skulle vara passande. Det är av naturliga skäl så 

att varje upphovsman bygger vidare på tidigare gjorda ”landvinningar på konstens och 

   
8 Olsson s 33. 
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litteraturens område”.9 Det centrala avseende kravet på skapande är att det inte får röra 

sig om ett enbart refererande eller reproducerande av äldre verk. 

 

2.1.1.2 Litterärt eller konstnärligt verk 
 

När det har konstaterats att upphovsmannen skapat någonting, återstår det ur 

upphovsrättsrättslig aspekt att bestämma om det upphovsmannen skapat är ett litterärt 

eller konstnärligt verk. I det här sammanhanget brukar det talas om verkshöjd, vilken 

anses uppnådd när det skapade resultatet är unikt i den meningen att två personer inte 

oberoende av varandra skulle utforma idén på samma sätt. Detta uttrycktes av den s k 

auktorrättskommittén som att det måste röra sig om ett resultat som ”höjt sig till en viss 

grad av självständighet och originalitet, den måste åtminstone i någon mån vara uttryck 

för auktors individualitet; en rent mekanisk produktion är icke till fyllest”.10  

 

Det kan i sammanhanget vara intressant att undersöka hur dessa allmänna rekvisit tagit 

sig uttryck när det gäller att bedöma om ett datorprogram uppnått verkshöjd eller inte. 

Detta har diskuterats i ett par rättsfall rörande elektroniska anslagstavlor, s k Bulletin 

Board System eller BBS, där tvistefrågan visserligen varit en annan, men där 

domstolarna uttalat sig rörande vilka krav som ställs för att ett datorprogram skall uppnå 

verkshöjd. Jag tänker främst på NJA 1996 s 79 och NJA 2000 s 580. I båda fallen har 

domstolarna uttalat att ett datorprogram måste hålla viss kvalitet. Denna kvalitet är dock 

begränsad, dels nedåt, på så sätt att programmet inte får vara alltför enkelt och trivialt, 

dels uppåt, genom att programmet inte heller får utgöra den enda möjliga, och därmed 

optimala, lösningen på ett visst problem. Om programskaparen funnit ”den optimala 

metoden för att på bästa och snabbaste sätt lösa en viss uppgift”, resulterar detta i att 

programskaparen inte får upphovsrätt till lösningen.11 I rättsfallen konstaterar 

domstolarna att det rör sig om program som omfattar ett mycket stort antal 

programinstruktioner, något som domstolarna närmast fäster uppmärksamheten på som 

ett faktum som, i sig självt, talar för att programmen uppnår verkshöjd. Detta kan tyckas 

   
9 Olsson s 33. 
10 Auktorrättskommittén, NJA II 1961 s 12. 
11 NJA 1996 s 79, citatet återfinns på s 81. Det kan vara värt att poängtera att den övre gränsen för 
programmets kvalitet alltså bara aktualiseras då det endast finns en möjlig lösning, därav uttrycket 
optimal. Som exempel kan nämnas att en del, i programmeringssammanhang vanligt förekommande, 
beräkningsalgoritmer utgör i den bemärkelsen optimala metoder och omfattas därför inte av upphovsrätt. 
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vara något märkligt, eftersom det i så fall skulle innebära att omfattningen och i viss 

mån därmed även investeringens storlek skulle ha direkt inverkan på bedömningen av 

om nedre gränsen för verkshöjd är passerad eller inte. I NJA 1996 s 79 nämner TR:n 

visserligen att det stora antalet programinstruktioner är något som talar för att två 

programskapare oberoende av varandra knappast skulle skapa samma källkod. Detta 

uttalande från TR:n ger mer intryck av att storleken skulle vara en hjälp vid 

bedömningen av huruvida det kan anses troligt att en annan programskapare skulle 

komma till samma lösning eller inte. 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att verkshöjd innefattar ett krav på originalitet, i 

den meningen att verket ej får vara alltför trivialt. Det innefattar också ett krav på ett val 

från upphovsmannens sida, lösningen eller utformningen får inte vara den enda 

tänkbara, det vill säga optimala, för ett givet problem eller en given skapelse. 

 

2.1.1.3 Upphovsrättens innebörd 
 

I detta avsnitt har jag för avsikt att beskriva vad det innebär att som upphovsman äga 

upphovsrätt till ett verk. Det kan här inledningsvis vara på sin plats att poängtera att det 

som ägs av upphovsmannen är en upphovsrätt, vilken i sin tur består av ett antal 

ensamrätter till det litterära eller konstnärliga verk, vilket är föremål för upphovsrätten. 

 

Som nämnts tidigare är upphovsrättens grundtanke att en upphovsman skall åtnjuta 

vissa ensamrätter med avseende på utnyttjandet av dennes verk. Dessa rättigheter är av 

två olika slag och brukar benämnas ekonomiska respektive ideella rättigheter. De 

ekonomiska rättigheterna behandlas i 2 § URL och består i huvudsak av en ”uteslutande 

rätt att förfoga över verket genom att framställa exemplar därav och genom att göra det 

tillgängligt för allmänheten”. I lagkommentaren till URL beskriver Olsson följande 

rättigheter, samtliga härledda ur 2 § URL: mångfaldiganderätten, rätten att göra verket 

tillgängligt för allmänheten, rätten till offentligt framförande, spridningsrätten och 

visningsrätten. De två sista rättigheterna hör båda samman med rätten att göra verket 

tillgängligt för allmänheten, men är så pass vanligt förekommande att de omnämns 

specifikt i 2 § 3 st. 12 

   
12 Olsson s 53-65. 
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I de ekonomiska rättigheter som tillkommer upphovsmannen görs dock vissa 

inskränkningar i lagens andra kapitel, bland annat för framställning av exemplar för 

enskilt bruk och för undervisningsändamål.13 Dessa inskränkningar har ansetts 

nödvändiga för att tillfredsställa betydelsefulla intressen från samhällets och 

allmänhetens sida och i vissa fall får således upphovsmannens individuella intressen stå 

tillbaka.14 

 

Utöver de ekonomiska rättigheterna åtnjuter upphovsmannen också vissa ideella 

rättigheter, vilka återfinns i 3 § URL. De ideella rättigheterna har enligt Olsson sin 

grund i fransk rättsuppfattning, vilken i sin tur grundas på de idéer som präglade den 

franska revolutionen. Enligt dessa är det upphovsmannens egna känslor, upplevelser, 

erfarenheter och kunskap som präglar dennes verk och det finns således ett mycket nära 

samband mellan upphovsman och verk. Upphovsrätten bli därför närmast att betrakta 

som ”en typ av mänsklig rättighet … att hävda vissa ideella intressen i samband med 

verket”.15 

 

I svensk upphovsrätt är det ideella skyddet tudelat; dels har upphovsmannen rätt att bli 

angiven som upphovsman i samband med sitt verk, dels har upphovsmannen en rätt till 

att verket respekteras.16 Den första av de ideella rättigheterna innebär i huvudsak att 

upphovsmannen skall namnges när exemplar av verket framställs eller när det görs 

tillgängligt för allmänheten. Rätten till respekt för verket innebär att verket inte får 

ändras på ett sådant sätt eller göras tillgängligt för allmänheten under sådana 

omständigheter, ”att upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart 

kränkes”.17 

 

Det upphovsrättsliga skydd som upphovsmannen åtnjuter är liksom övriga 

immaterialrättsliga skydd tidsbegränsat och skiljer sig på detta sätt från äganderätten. 

Den tidsperiod under vilken skyddet gäller brukar kallas skyddstid och för upphovsrätt 

löper denna i regel till utgången av det 70:e året efter det år då upphovsmannen avled. 

   
13 12 och 13 §§ URL. 
14 Olsson s 107. 
15 Olsson s 73. 
16 Rättigheterna benämns i fransk rätt droit de paternité respektive droit de respect. 
17 3 § URL. 
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Huvudregeln återfinns i 43 § URL och därefter följer vissa specialregleringar i 44 och 

44a §§, bland annat för det fall att verket är anonymt. 

 

2.2 Elektroniska signaturer 
 

Digitala eller elektroniska signaturer får anses vara något relativt nytt på den legala 

spelplanen, men är sedan slutet av år 2000 reglerade för svensk del i lagen (2000:832) 

om kvalificerade elektroniska signaturer. Trots sin relativa ungdom är elektroniska 

signaturer ett informationsteknologiskt fenomen som har börjat användas mer och mer i 

dagens samhälle. Det har framförallt rönt framgång inom den offentliga sektorn, en föga 

överraskande utveckling med tanke på den omfattande datorisering av i princip alla 

centrala förvaltningsrättsliga instanser som företogs i mitten av 80-talet.18 

 

Den juridiska nyckelfråga som avsågs bli besvarad genom lagstiftningsarbetet rörande 

elektroniska signaturer var ”om en elektronisk signatur kan ges samma rättsverkan som 

en egenhändig namnunderskrift.”.19 Frågan besvaras idag i 17 § lagen (2000:832) om 

kvalificerade elektroniska signaturer, där följande stadgas: 

 

”Om det i lag eller annan författning ställs krav på egenhändig underskrift eller 

motsvarande och om det är tillåtet att uppfylla kravet med elektroniska medel, skall en 

kvalificerad elektronisk signatur anses uppfylla kravet.” 

 

Svaret på den ovan ställda frågan är alltså jakande, om än med viss reservation. 

Reservationen utgörs av att det ställs kvalitativa krav på den elektroniska signaturen och 

att lagstiftaren förbehållit sig rätten att inte tillåta ett elektroniskt förfarande för att 

uppfylla kraven i viss lagstiftning. 17 § lagen om kvalificerade elektroniska signaturer 

ställer alltså krav på positivt stöd för att det inte skall vara tillåtet att uppfylla kravet på 

egenhändig underskrift med elektroniska medel. Faktum kvarstår dock att lagen 

jämställer en signatur i elektronisk form med en på papper egenhändigt nedtecknad 

namnunderskrift. Trots att detta i praktiken ännu inte fått något större genomslag vad 

   
18 Magnusson Sjöberg s 866. 
19 Prop 1999/2000:117 s 15. 
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gäller så kallade öppna system20, så signalerar detta ändå en teknikvänlig inställning hos 

lagstiftaren, som visar sig i att ny teknik inkorporeras i den juridiska begreppsapparaten 

på så sätt att tekniska företeelser ges samma rättsföljder som motsvarande företeelser av 

traditionellt slag. Det kan här vara av intresse att betona att lagstiftaren är medveten om 

att skyddsobjektet i dessa sammanhang utgörs av ”ett informationsinnehåll som 

representeras av ettor och nollor”.21 Att detta informationsinnehåll sedan under 

hanteringen manifesteras fysiskt på olika sätt förändrar på intet sätt att det är det digitala 

informationsinnehållet som skall skyddas och som alltså i det här sammanhanget 

likställs med ett fysiskt informationsinnehåll, en namnunderskrift på papper.22 

 

Det sägs i förarbetena till lagen att krav på underskrift förekommer relativt sällan i 

svensk lagstiftning, medan skriftlighet och partsunderskrifter har blivit en mycket 

betydelsefull metod i det vardagliga privat- och affärslivet för ”bekräftelse, kontroll och 

bevisning”.23 Därmed kan det nog sägas att lagen är tänkt att ha en vägledande funktion 

även på allmänna förfaranden i privat- och affärslivet som genomförs i elektronisk 

form, men som inte är underkastade ett legalt formkrav.  

 

Det har dock uttryckts viss besvikelse över att lagstiftaren inte heller vid detta 

lagstiftningstillfälle tog sig an uppgiften att legalt behandla hela den informationens 

infrastruktur som elektroniska signaturer är intimt förknippad med. Under 

lagstiftningsarbetet efterlystes av ett flertal remissinstanser bland annat en 

legaldefinition av begreppet ”elektronisk handling”, vilket sannolikt skulle ha varit ett 

bra steg på vägen när det gäller att förse svensk rätt med en helhetssyn på ”dokument” i 

IT-miljö. Detta ansågs av regeringen dock inte vara nödvändigt för att reglera 

elektroniska signaturer, vilket i sig må vara riktigt, och någon sådan definition återfinns 

inte heller i lagen och diskuteras inte heller utförligare i förarbetena.24 

 

   
20 Det talas i sammanhanget ofta om slutna och öppna system, där slutna system karaktäriseras av att 
parterna i förväg kommit överens om hur informationsöverföringen skall gå till medan parterna i ett öppet 
system inte behöver ha haft någon tidigare kontakt. Typexempel på ett slutet system kan sägas vara 
bankernas Internettjänster eller ett överenskommet EDI-samarbete mellan två företag. Motsvarande 
exempel på ett öppet system är förstås transaktioner över Internet mellan två anonyma parter. 
21 Prop 1999/2000:117 s 19. 
22 Den fysiska manifestationen kan utgöras av tillfälliga elektroniska strömmar (i datorns arbetsminne), 
magnetfält på en hårddisk eller som små fördjupningar på en CD. Se vidare prop 1999/2000:117 s 19. 
23 Prop 1999/2000:117 s 15. 
24 Magnusson Sjöberg s 870. 
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2.3 Företagshemligheter 
 

Förutom lagstiftningen på det immaterialrättsliga området har vi i Sverige även annan 

lagstiftning som syftar till att ge skydd åt upphovsmän eller rättighetshavare till 

information. Ett exempel på en sådan lagstiftning är den svenska lagen (1990:409) om 

skydd för företagshemligheter (nedan FHL). Det är en lag med det uttryckliga syftet att 

skydda ”immateriell kunskap”25, varför den kan ge en god bild av hur sådan information 

i företagsmiljö behandlas i svensk rätt. 

 

2.3.1 Lagstiftningens ändamål 
 

Lagstiftningen rörande företagshemligheter är en lagstiftning som mycket tydligt utgör 

resultatet av en intresseavvägning, något som också påpekades vid lagens tillkomst. De 

polariserade intressen som står i fokus är å ena sidan det enskilda företagets intresse av 

att ensamt utnyttja den information och den kunskap som utvecklats inom företaget, och 

å andra sidan samhällets intresse av att viktiga rön inte hålls hemliga utan tillåts bidra 

till att öka konkurrensen på marknaden. Dessutom kan enskilda arbetstagare känna sig 

hindrade att utnyttja sitt fulla kunnande hos en ny arbetsgivare, eftersom detta i vissa 

avseenden kan ses som ett obehörigt angrepp på en tidigare arbetsgivares 

företagshemligheter.26 

 

Det stod tidigt i lagstiftningsarbetet klart att det inte var önskvärt att införa någon 

ensamrätt till företagshemligheter, på så sätt att regelverket skulle närma sig 

patenträtten, utan det lagstiftaren avsåg var att genom straffbeläggning motverka 

förkastliga angrepp på en näringsidkares företagshemligheter. Detta var något som 

uppmärksammades redan i 1966 års förslag till lag om otillbörlig konkurrens och som 

legat till grund även för det fortsatta lagstiftningsarbetet på området.27 Att inte låta 

informationsinnehållet bli föremål för ensamrätt är dessutom en central del av den 

avvägning gentemot informationsfriheten som gjorts i FHL.28 

 

   
25 SOU 1983:52 s 286. 
26 SOU 1983:52 s 54. 
27 SOU 1983:52 s 54. 
28 Wainikka i Immaterialrätt & Sakrätt s 246. 
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I utredningen om skydd för företagshemligheter anges tre skäl för att genomföra en 

lagstiftning till skydd för företagshemligheter:29 

 

1. En brist på skydd kan medföra att utvecklingsincitamenten för bland annat 

teknisk utveckling hos företag uteblir. 

 

2. Angrepp där angriparen drar nytta av ett annat företags utvecklingsinsatser bör 

inte tillåtas. 

 

3. En internationellt sett rimlig skyddsnivå är nödvändig för att attrahera utländskt 

kunnande till svenska företag. 

 

Utredningen konstaterar att det oftast framförda skälet är nummer ett, men anser inte att 

det skälet väger särskilt tungt, framförallt med tanke på företagens möjligheter att på 

avtalsvägen tillskansa sig ett väl fungerande skydd utan att behöva förlita sig på det 

legala skyddet. Inte heller det tredje skälet ansågs vara så pass konkretiserbart att det 

kunde läggas till grund för lagstiftning. Det huvudsakliga skäl som kvarstår är således 

nummer två, att med utredningens formulering ”ingripa mot och allmänt söka förhindra 

angrepp på näringsidkares företagshemligheter som på det sättet är klart förkastliga att 

de innebär ett snyltande på ett utvecklingsarbete där angriparen/användaren inte har 

tagit del.”30 

 

Att denna tanke, att motverka beteenden som anses socialt förkastliga, varit central i 

lagstiftningsarbetet poängteras ytterligare i de resonemang som förs kring att införa 

företagsspioneri som en egen brottsbenämning. Där pekar utredningen specifikt på den 

betydelse en kriminalisering har som symbol för något samhället i stort anser vara 

oacceptabelt. Regelverket har i det avseendet uttalad allmänpreventiv karaktär.31 

 

 

   
29 Uppräkningen återfinns i SOU 1983:52 s 269. 
30 SOU 1983:52 s 270. 
31 SOU 1983:52 s 301 med hänvisning till Jareborg, Brotten I, s 11 rörande kriminaliseringens 
symbolfunktion. 
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2.3.2 Skyddets utformning 
 

Som redan nämnts innehåller FHL ett centralt straffstadgande, nämligen 

företagsspioneri.32 Utöver detta är det dessutom straffbelagt att befatta sig med en 

företagshemlighet som någon annan berett sig tillgång till genom företagsspioneri, det 

vill säga en företagshemligheternas hälerisituation.33 I övrigt utgörs skyddet för 

företagshemligheter av en rad stadganden som ålägger den som missbrukat en 

företagshemlighet och därigenom åsamkat näringsidkaren skada en 

skadeståndsskyldighet. Det rör sig således om att angriparen/missbrukaren i fråga blir 

ersättningsskyldig för den rena förmögenhetsskada som uppkommit till följd av 

missbruket.34 Det bör kanske i sammanhanget anmärkas att det även i de två första 

fallen kan bli aktuellt för gärningsmannen att betala skadestånd. Ren 

förmögenhetsskada ersätts i svensk rätt i huvudsak endast när den uppkommit genom en 

brottslig handling.35 

 

Allmänt kan det även sägas att vad gäller skadeståndets storlek vid angrepp mot en 

näringsidkares företagshemlighet, så tycks utrymmet för relativt höga skadestånd vara 

något större än vad som annars är brukligt i svensk skadeståndsrätt. Det sades i 

förarbetena till FHL att skadeståndet skall sättas så högt att det aldrig ter sig fördelaktigt 

att kalkylera med möjligheten att angripa någon annans företagshemlighet. Detta 

uttalande, i samband med att det rör sig om skadestånd i kommersiella förhållanden, ger 

vid handen att det sannolikt kan röra sig om ganska stora belopp.36 

 

2.3.3 Skyddsobjektet företagshemlighet 
 

2.3.3.1 Inledning 
 

En av grundpelarna för en marknadsekonomi är den fria konkurrensen, vilken i de allra 

flesta länder idag mer realistiskt är att beteckna som en fungerande eller effektiv 

   
32 3 § st 1 FHL. 
33 4 § FHL. 
34 5 – 8 §§ FHL, se även SOU 1983:52 s 339. 
35 Skadeståndslag (1972:207) 2 kap 2 §. 
36 Prop 1987/88:155 s 49, se dock Sandgren s 675 där kritik framförs rörande huruvida de 
skadeståndsbelopp som fastställts i praxis verkligheten fyllt denna funktion. 
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konkurrens. FHL utgör ett instrument från statens sida för att värna om de hemligheter 

hos företag i svenskt näringsliv, vilka utgör en förutsättning för företagens 

konkurrensmöjligheter. Med detta i åtanke blir det förståeligt att lagstiftaren valt att 

införa en bred definition av skyddsobjektet. En företagshemlighet är enligt 1 § FHL 

”sådan information om affärs- eller driftförhållanden i en näringsidkares rörelse som 

näringsidkaren håller hemlig och vars röjande är ägnat att medföra skada för honom”. I 

förarbetena till lagen anfördes att begreppet information inte begränsas till information 

av viss ”kvalitet”, utan att det har en vidsträckt innebörd. Istället sätts gränserna för 

begreppet företagshemlighet av de övriga kriterierna i definitionen, det vill säga att 

informationen rör näringsidkarens rörelse, att den hålls hemlig och att röjandet kan 

medföra skada. 

 

Jag kommer här att kort beskriva hur dessa krav anses kunna konkretiseras och därefter 

gå igenom ett rättsfall, där domstolarna utförligt har behandlat definitionsfrågan.  

 

För att informationen skall anses röra näringsidkarens rörelse krävs det inte, vilket 

lagtexten annars kan ge sken av, att det rör kommersiella uppgifter om enskilda affärs- 

eller driftförhållanden. Det är fullt tillräckligt att det rör affärshändelser av ett mer 

allmänt slag som marknadsundersökningar, prissättningskalkyler och liknande.37 

 

Inte heller kravet på hemlighållande är absolut, utan är mer ägnat att avgränsa 

företagshemligheter från sådan annan information om ett företag som är enkelt 

tillgänglig för var och en som har ett intresse av den. Det dras i det här sammanhanget 

ingen gräns ens vid det egna företaget, eftersom information av olika anledningar kan 

behöva delges även utomstående parter, så som en finansiär eller en samarbetspartner. 

När informationen lämnar företaget, där den generellt sett kan sägas vara hemlig så 

länge den endast får yppas till de anställda som behöver den för att kunna utföra sina 

arbetsuppgifter, är det centrala att spridningen inte tillåts bli allmän och okontrollerad.38 

 

Det sista kravet, att röjandet av informationen skall vara ägnat att medföra skada för 

näringsidkaren, är enligt förarbetena ett sätt att poängtera att informationen är värdefull 

för näringsidkaren. Här tycks den svenska lagstiftaren ha tagit en del intryck från 

   
37 Prop 1987/88:155 s 34 f. 
38 Prop 1987/88:155 s 35 f. 
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amerikansk rätt, där värdet av informationen sätts i direkt relation till hur många som 

känner till den. Är det tillräckligt enkelt att få tag i informationen saknar densamma 

marknadsvärde och bör således inte heller skyddas som företagshemlighet. I 

utredningen, som föregick lagstiftningen om företagshemligheter, ansågs det 

amerikanska synsättet vara att föredra eftersom ett värderekvisit då i det närmaste blev 

överflödigt. Det sades att det i praktiken svårligen kunde tänkas att ”en näringsidkare … 

försöker hålla hemligt något som inte är av värde från konkurrenssynpunkt.”39 Däremot 

sades det i utredningen att det ur en informationsaspekt kunde vara lämpligt att 

poängtera att företagshemligheternas roll i praktiken medför att de har ett värde för 

innehavaren. Avsikten var att uttrycka detta med formuleringen att 

företagshemlighetens ”röjande är ägnat att medföra skada för näringsidkaren.”.40 Här 

kan nämnas att detta uttrycks på ett, enligt min mening, betydligt klarare sätt i TRIPs art 

39.2 (b), där det sägs att företagshemligheten har ett värde för näringsidkaren ”because 

it is secret”. Se mer om detta nedan under avsnitt 2.4. 

 

2.3.3.2 NJA 1998 s 633 
 

Jag kommer här att fokusera på HD:s avgörande i fallet NJA 1998 s 633, där begreppet 

företagshemlighet och de ovan nämnda rekvisiten diskuteras relativt ingående. Detta var 

HD:s första dom rörande tillämpningen av FHL och i fråga om just företagshemlighet 

som begrepp, dess omfattning och innebörd, har fallet kommit att bli vägledande.41 

Omständigheterna i målet kommer här att beskrivas endast i samband med att HD:s 

olika ställningstaganden rörande rekvisiten diskuteras. I övrigt hänvisas till 

rättsfallsreferatet i NJA. Det kan dock inledningsvis nämnas att fallet rörde en situation, 

vars praktiska betydelse torde vara mycket stor, nämligen en presentation av en idé, 

vilken inte skyddades av patent- eller upphovsrätt, för en presumtiv samarbetspartner. 

Det torde vara i just situationer av detta slag som FHL har sitt överlägset största 

användningsområde och det är sannolikt en ganska vanligt förekommande situation i det 

praktiska affärslivet, framförallt för små och medelstora företag. Skadestånd yrkades i 

   
39 SOU 1983:52 s 291. 
40 SOU 1983:52 s 291. 
41 Se t ex hänvisningar i RH 2002:11 och RH 2002:61. 
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fallet enligt 6 § FHL, det vill säga för utnyttjande av en företagshemlighet som någon 

fått del av i förtroende till följd av en affärsförbindelse.42 

 

När det gäller begreppet information, hänvisar HD till förarbetena och ger begreppet en 

vidsträckt innebörd. På samma sätt uttalar HD att också anknytningen till en 

näringsidkares rörelse skall tolkas brett. Det sägs i sammanhanget att en ”affärsidé som 

är framtagen av en näringsidkare får anses ha anknytning till dennes rörelse även om 

genomförandet av affärsidén förutsätter samarbete med andra eller är ett förslag om hur 

någon annan bör agera.”43 Med en så pass vid definition av vad som anses vara del av 

rörelsen är det svårt att, som Sandgren uttrycker det, ”se att någon form av kommersiell 

information faller utanför FHL.”44 

 

Inte heller när det gäller kravet på att informationen hålls hemlig avviker HD från vad 

som sägs i förarbetena till FHL. I målet ansågs kravet på hemlighållande vara uppfyllt 

trots att ingen uttrycklig begäran hade framförts till den part som tog del av 

informationen. Det ansågs ha framgått av omständigheterna att informationen delgavs 

de inblandade i förtroende. Just förtroendeförhållandet är enligt 6 § FHL centralt och 

utgör ett av rekvisiten som grundar skadeståndsskyldighet enligt nämnda lagrum. HD 

verkar i målet inte ha tillmätt förtroendeförhållandet någon självständig betydelse vid 

sidan av kravet på hemlighållande, något som har ifrågasatts av Sandgren, eftersom det 

ger intryck av att ett förtroendeförhållande kan skapas ”genom ensidiga åtgärder av den 

som lämnar informationen”.45 

 

Principiellt tillför inte målet något nytt när det gäller diskussionen rörande det krav, på 

att utnyttjandet skall vara ägnat att medföra skada för näringsidkaren, som uppställs i 1 

§ FHL. Istället var det, som brukligt är på detta område, skadeståndsberäkningen och 

bevissvårigheterna kring denna som beredde domstolarna störst svårigheter. Till sist 

fastställdes skadeståndet till två miljoner kronor, där grunden för beräkningen utgjordes 

av idéns utvecklingskostnader, eftersom detta ansågs kunna vara en lämplig 

uppskattning av vad det utnyttjande företaget sparat in genom att utnyttja 

företagshemligheten. Även här invänder Sandgren och ifrågasätter om beloppet 
   
42 Sandgren s 667. 
43 Citatet återfinns på sidan 649 i referatet. 
44 Sandgren s 670. 
45 Sandgren s 673. 
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”tillgodoser den princip som kommit att betonas allt mer inom immaterial- och 

konkurrensrätten, nämligen att det aldrig får te sig fördelaktigt att kalkylera med 

möjligheten att angripa annans immaterialrätt eller företagshemlighet.”46 

 

2.3.4 Skyddet för företagshemligheter i tysk rätt 
 

Lagstiftning rörande skydd för företagshemligheter var länge ett hett omdiskuterat ämne 

i Tyskland, där vissa ansåg att ett eget skydd för företagshemligheter var nödvändigt 

medan andra ansåg att det som inte fick skydd som patent, mönster eller kännetecken 

inte heller skulle skyddas på annat sätt.47 Genom Gesetz gegen den unlauteren 

Wettbewerb (nedan UWG) år 1896 kom det dock att införas ett skydd för 

företagshemligheter i tysk lagstiftning. 

 

Skyddet infördes således betydligt tidigare i tysk rätt än i svensk och det infördes i en 

specialreglering rörande otillbörlig konkurrens. Det torde vara de tyska influenserna 

som har föranlett att även Sverige valt att reglera företagshemligheter i en egen lag som 

innehåller både straff- och civilrättsliga stadganden. I fransk och nederländsk rätt 

återfinns ingen egen lag om företagshemligheter utan istället har det straffrättsliga 

skyddet delvis uppnåtts genom specialstadganden och delvis genom de klassiska 

tillgreppsbrotten (till exempel vol i Frankrike), medan det civilrättsliga skyddet 

utvecklats under respektive lands institut av slaget ”otillbörlig konkurrens”.48 

 

Reglerna om skydd för företagshemligheter ingår i UWG och utgör en del av 

marknadsrätten i tysk rätt. Trots att skyddet därmed ingår i institutet otillbörlig 

konkurrens (unlauterer Wettbewerb) är det inte osjälvständigt på samma sätt som i 

fransk och nederländsk rätt. Varför skyddet för företagshemligheter bör ses som 

tillhörande det ovan nämnda institutet, kan delvis förklaras med att 1 § UWG är en 

generalklausul som ”ramar in” det tyska regelverket kring otillbörlig konkurrens. 

Skyddet är dock samtidigt självständigt genom att det i 17-20a §§ UWG återfinns 

   
46 Sandgren s 675. 
47 Se Helgesson s 146, där bland annat Reuling, der unlautere Wettbewerb, citeras ”Es ist nicht die 
Aufgabe des Staates meine Geheimnisse zu hüten. Meine Geheimnisse zu hüten ist meine Aufgabe.”. 
Fritt översatt skulle citatet lyda ”Det är inte statens uppgift att skydda mina hemligheter. Att skydda mina 
hemligheter är min uppgift”. 
48 Helgesson s 190 ff och 204 ff. 
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direkta straff- och civilrättsliga stadganden rörande missbruk av företagshemligheter. 

Av paragrafernas disposition och formulering tycks de civilrättsliga reglerna närmast 

fylla en kompletterande funktion jämfört med de straffrättsliga, vilka klart står i 

förgrunden. Detta har sannolikt sin grund i att det redan tidigt i lagstiftningsprocessen 

stod klart att ett straffrättsligt skydd var nödvändigt. Ett i huvudsak civilrättsligt skydd 

(vilket ligger närmare den franska varianten) ansågs av vissa vara lika med inget skydd 

alls.49 Jag kommer nedan att behandla vad som skyddas såsom företagshemlighet 

(Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis) i tysk rätt. 

 

Det tyska begreppet företagshemlighet används på ett närmast identiskt sätt inom både 

straff- och civilrätt, vilket är en naturlig följd av att båda dessa områden behandlas i 

UWG. I likhet med svensk rätt är begreppet företagshemlighet centralt för regelverket, 

men saknar trots detta en tydlig legaldefinition, vilket innebär att begreppets närmare 

innebörd måste utrönas med hjälp av doktrin och praxis. Genom de diskussioner som 

förts i tysk doktrin kan det till en början konstateras att individuell kunskap inte 

omfattas av begreppet.50 Detta följer även indirekt av kravet på att informationen skall 

vara företagsspecifik. En sådan koppling till rörelsen hade inte varit nödvändig om även 

anställdas personliga kunskap kunde utgöra företagshemlighet.51 

 

Enligt Hefermehl/Baumbach är det, utöver gränsdragningen mot kunskap, inte 

nödvändigt att närmare klassificera informationen efter dess karaktär. De förklarar detta 

med att skyddet inte är beroende av informationens karaktär utan omfattar all 

företagsspecifik och hemlig information och en klassificering skulle därför enligt 

Hefermehl/Baumbach sakna praktisk relevans. Det uppställs heller inte något 

kvalitetskrav vad gäller företagshemligheten, UWG skiljer sig således från de tyska 

immaterialrättsliga regelverken på samma sätt som FHL skiljer sig från de svenska 

motsvarigheterna.52 

 

   
49 Helgesson s 147 och 213. 
50 Hefermehl/Baumbach s 1412. 
51 Helgesson s 261, där hänvisning görs till Tetzners kommentar till UWG. 
52 Hefermehl/Baumbach s 1411 f, se dock Helgesson s 262 angående klassificering av informationen efter 
karaktär, där hon menar att en klassificering ändå kan vara av teoretiskt intresse för att undersöka det 
egentliga skyddet information av olika karaktär åtnjuter. Det verkar som om Helgesson menar att det, 
trots den neutrala inställningen till information av olika karaktär, kan uppstå skillnader i det skydd som 
informationen åtnjuter och att dessa skillnader går att hänföra till informationens karaktär. Hon 
exemplifierar inte detta närmare, varför det är svårt att veta exakt vilken typ av situation hon tänker sig. 
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Skydd kan inte erhållas för information vars användning strider mot den allmänna 

ordningen eller de goda sederna.53 I övrigt kan tysk rätt sägas vara relativt öppen i fråga 

om vilken information som erkänns skydd. Det uppställs inget nyhetskrav, utan det är 

enligt Helgesson fullt möjligt att ett ”även välkänt och välanvänt förfaringssätt 

omfattas” 54, men det som erhåller skydd är då enbart informationen om att ett visst 

förfaringssätt används i näringsidkarens rörelse. Något uttryckligt krav på att 

informationen har ett värde återfinns inte i UWG, vilket innebär att även information 

utan värde omfattas av skyddet. Indirekt kan dock hemlighetsrekvisitet sägas innefatta 

ett krav på visst värde.55 

 

När det gäller hemlighetsrekvisitet står det numera klart att det har både viss objektiv 

och viss subjektiv karaktär.56 Det förutsätts således att näringsidkaren har en vilja att 

hemlighålla eller skydda informationen och att det dessutom finns ett ”legitimt skäl 

bakom denna vilja”.57 Det är genom det senare kravet som det kan tyckas att det ställs 

ett indirekt krav på att informationen har ett visst värde, eftersom informationen annars 

inte torde påverka näringsidkarens konkurrensförmåga och därmed skulle det kunna 

brista i legitimitet om näringsidkaren skyddar sådan ”oviktig” information. 

Personkretsen som har tillgång till informationen har ingen självständig betydelse i tysk 

rätt, utan det är de båda nyss nämnda rekvisiten som bestämmer huruvida informationen 

är hemlig i UWG:s betydelse. 

 

2.3.5 Skyddet för företagshemligheter i fransk och nederländsk 
rätt 

 

Här skall endast kort återges vissa betydelsefulla skillnader gentemot svensk (och tysk) 

rätt. Av skäl som angetts ovan under avgränsningar i inledningsavsnittet, kommer jag 

här att återge framförallt valda delar ur Helgessons avhandling ”Affärshemligheter i 

samtid och framtid”. 

 

   
53 Helgesson s 262. 
54 Helgesson s 263. 
55 Helgesson s 263. 
56 I tidigare tysk doktrin diskuterades två olika teorier, där den ena, Willenstheorie, var renodlat subjektiv 
och den andra, Interessentheorie, syftade till att uppställa ett objektivt hemlighetsrekvisit. 
57 Helgesson s 265. 
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Angående fransk rätt kan det inledningsvis noteras att skyddet för företagshemligheter i 

sig har en svag ställning. Skyddet har istället kommit att utvecklas ”som en effekt av 

rättsregler med annat syfte, såsom lagstiftning om tillgreppsbrott och regler kring 

otillbörlig konkurrens.”58 En konsekvens av detta är att det straffrättsliga och det 

civilrättsliga skyddet utvecklats i det närmaste helt oberoende av varandra. 

Straffrättsligt är det framförallt L 152-7 Code du Travail som direkt berör 

företagshemligheter (secret de fabrique), men i fransk rätt kan även de klassiska 

tillgreppsbrotten bli aktuella för att komma till rätta med angrepp på 

företagshemligheter. Några direkta stadganden rörande företagshemligheter finns dock 

inte i den franska civilrätten, utan där har skyddet sin grund i otillbörlig konkurrens 

(concurrence déloyale) och den praxis som utvecklats kring detta institut.59  Det innebär 

att det civilrättsliga skyddet för affärshemligheter inte är självständigt, utan är för sin 

existens beroende av andra institut.60 

 

Utvecklingen i nederländsk rätt har i hög grad påverkats av fransk rätt, vilket har 

medfört att skyddet har en svag ställning även i Nederländerna. Informationens rättsliga 

ställning har däremot diskuterats betydligt mer i den nederländska doktrinen än vad som 

skett i vare sig Sverige, Tyskland eller Frankrike. I art 273 WvS (Wetboek van 

Strafrecht) finns det grundläggande straffstadgandet, vilket kompletteras av ett 

straffstadgande för överträdelser av lagstadgad tystnadsplikt i art 272. Det senare är 

således ett specialstadgande och skulle någon, genom överträdelse av en lagstadgad 

tystnadsplikt, röja en företagshemlighet, konsumeras det senare brottet av överträdelsen 

av den lagstadgade tystnadsplikten. Av den anledningen är stadgandet i art 272 WvS 

inte av intresse för min framställning och lämnas därför därhän. I likhet med den 

franska rätten finns inga civilrättsliga regler som uttryckligen behandlar skydd för 

företagshemligheter, utan även här har skyddet utvecklats i praxis kring otillbörlig 

konkurrens (ongeoorloofde mededinging).61 

 

   
58 Helgesson s 190. 
59 Att det straffrättsligt återfinns direkta stadganden men inte civilrättsligt torde ha sin grund i principen 
”nulla poena sine lege” eller ”intet straff utan lag”. Det är en straffrättslig princip som innebär att ingen 
får dömas till ett straff om inte gärningen var i lag straffbelagd vid tiden för brottet. Se 
http://www.thomsonfakta.se/juridik/ord_begrepp/jurSubFrames.asp (besökt 2003-11-11). 
60 Helgesson s 191 f. 
61 Helgesson s 204 ff. 

http://www.thomsonfakta.se/juridik/ord_begrepp/jurSubFrames.asp
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Den komplettering av skyddet för företagshemligheter som, i fransk och delvis också 

nederländsk rätt, åstadkoms genom en liberal tillämpning av de traditionella 

tillgreppsbrotten förtjänar viss ytterligare uppmärksamhet och kommer att behandlas 

nedan under avsnittet om information som sak. 

 

Det civilrättsliga skyddet i både fransk och nederländsk rätt bygger på tanken att viss 

diskretion kan krävas av parter som står i ett förtroendeförhållande till varandra. I fransk 

rätt kan denna grundtanke sägas ha drivits något längre, på så sätt att den resulterande 

regeln i det närmaste kommit att få rent arbetsrättslig prägel. Det krävs således att det 

föreligger ett anställningsavtal för att sanktionerna skall kunna inträda, vilket får anses 

vara en förhållandevis kraftig begränsning. I art 273 WvS finns inte samma starka 

arbetsrättsliga prägel, men grundtanken är densamma, nämligen att det är personer 

verksamma i rörelsen som träffas av regeln. Relationens form är alltså inte på samma 

sätt det centrala i nederländsk rätt, utan betoningen ligger på just 

förtroendeförhållandet.62 

 

2.4 Internationella konventioner, TRIPs 
 

Förutom regleringar av skilda slag i de olika ländernas inhemska rättsordningar, har 

immaterialrätten också varit föremål för internationell samordning genom ett antal 

konventioner. Den mest omfattande multilaterala konventionen rörande 

immaterialrättigheter är ”The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual 

Property Rights” eller TRIPs, som den kallas. Konventionen trädde i kraft 1 jan 1995 

och kommer kortfattat att behandlas nedan.63 

 

Den marknadsrättsliga prägeln är framträdande i TRIPs, vilket uttrycks i dess preambel 

genom målsättningen att minska störningar och hinder för internationell handel, med 

särskilt beaktande av vikten av att främja ett effektivt och tillräckligt skydd för 

immaterialrättigheter.64 När det gäller själva regleringen av immaterialrättigheter bygger 

TRIPs vidare på det som åstadkommits tidigare och det återfinns därför hänvisningar till 

   
62 Helgesson s 207. 
63 http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/intel2_e.htm (Besökt 2003-11-20). 
64 Den engelska texten lyder ”desiring to reduce distortions and impediments to international trade, and 
taking into account the need to promote effective and adequate protection of intellectual property rights”. 

http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/intel2_e.htm
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Bernkonventionen när det gäller upphovsrätt (art 9) och till den så kallade IPIC-

konventionen (”Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits”) 

rörande kretsmönster för halvledarprodukter (art 35). 

 

TRIPs regler är utformade som minimiregler för skyddet av de berörda 

immaterialrättigheterna, se art 1.1, vilket innebär att det mycket väl kan förekomma 

längre gående skydd för rättigheterna i fråga i en viss konventionsansluten stat. För 

Sveriges del har delar av TRIPs-avtalet tagits in i 18 – 23 §§ i den internationella 

upphovsrättsförordningen (1994:193) och där ges endast det skydd som föreskrivs i 

TRIPs och inga rättigheter utöver dessa. Detta innebär att det rättsliga skyddet skiljer 

sig något från det en upphovsman åtnjuter enligt exempelvis URL.65 

 

Det som, förutom dess omfattning, gör TRIPs värt att nämna i min framställning är det 

faktum att även skyddet för information behandlas i konventionens 7:e avdelning, 

”Protection of undisclosed information”, närmare bestämt i art 39. Art 39 behandlar två 

olika typer av informationsskydd. I art 39.3 behandlas skyddet för uppgifter som har 

lämnats till stat och myndigheter och i art 39.2 behandlas skyddet för 

företagshemligheter. Det är det senare vi skall undersöka lite närmare.  

 

Det rör sig, enligt vad som sagts ovan, om ett minimiskydd för företagshemligheter och 

art 39.2 st 1 markerar syftet med och omfånget av skyddet. Där sägs att fysiska och 

juridiska personer skall ges möjlighet att hindra obehöriga personer från att, utan 

samtycke, bereda sig tillgång till, röja eller utnyttja information på ett sådant sätt att det 

strider mot god sedvänja på marknaden.66 Uttrycket ”i strid mot god sedvänja på 

marknaden” sägs i en fotnot till art 39.2 åtminstone innefatta handlingar såsom 

avtalsbrott och överträdelse av tystnadsplikt. Exakt var den undre gränsen går är 

sannolikt något som får prövas i det enskilda fallet eller lämnas till varje enskild stat att 

närmare specificera. 

 

I art 39.2 följer sedan en punktlista med tre kriterier som informationen måste uppfylla 

för att åtnjuta skyddet. Det är således inte information av ett särskilt slag som åtnjuter 
   
65 Olsson s 453 f. 
66 Artikelns engelska lydelse är: “Natural and legal persons shall have the possibility of preventing 
information lawfully within their control from being disclosed to, acquired by, or used by others without 
their consent in a manner contrary to honest commercial practices”. 
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skydd enligt art 39.2 utan det är istället dessa ytterligare tre kriterier som avgör om 

skyddet aktualiseras. Att informationen skall vara hemlig kan sägas vara gemensamt för 

samtliga rekvisit, dock på skilda sätt. I art 39.2 (a) stadgas att informationen skall vara 

hemlig, i betydelsen att den inte får vara känd eller lättillgänglig varken i sin helhet eller 

i den aktuella sammansättningen, för personer som normalt hanterar information av 

samma slag. Hemlighållandet skall vara medvetet, på så sätt att rimliga åtgärder måste 

ha vidtagits för att hålla informationen hemlig, enligt art 39.2 (c). Åtgärderna skall ha 

vidtagits av den som rätteligen har kontroll över informationen, men det finns i övrigt 

inga formella krav på vilka åtgärder som skall ha vidtagits utan det får bedömas från fall 

till fall. Det sista kravet är att informationen skall ha ett kommersiellt värde, men i det 

här sammanhanget återfinns i TRIPs en något annorlunda formulering. Enligt art 39.2 

(b) skall informationen nämligen ha ett kommersiellt värde just på grund av att den är 

hemlig (”has commercial value because [min kursivering, red anm] it is secret”). Detta 

ligger helt i linje med det faktum att TRIPs syftar till att upprätthålla en sund 

konkurrens och tanken med art 39 torde därför vara att endast information av betydelse 

för konkurrensen på en marknad skall kunna skyddas.67 

 

Som framgår av ovanstående beskrivning finns det klara likheter mellan skyddet för 

företagshemligheter i de ovan behandlade rättsordningarna och skyddet som ges i 

TRIPs. Därför har TRIPs inte medfört att några större förändringar gjorts i 

skyddslagstiftningen i de olika länderna och någon harmonisering har tyvärr inte heller 

ägt rum. Enligt Helgesson finns det dock anledning att tro att TRIPs kan få ytterligare 

inverkan på den harmonisering av det industriella rättsskyddet, som redan sker inom 

EU.68 

 

2.5 Information som sak 
 

Direkta diskussioner i den juridiska doktrinen om information som sak förekommer 

mycket sparsamt och några omfattande arbeten finns därför inte att tillgå. Istället får de 

få källor som finns ses i ett större sammanhang, där närliggande rättsområden beaktas. 

Jag har tidigare i referensramen berört två sådana rättsområden, nämligen delar av 

   
67 Helgesson s 187. 
68 Helgesson s 188. 
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immaterialrätten och skyddet för företagshemligheter. I detta avsnitt har jag som mål att 

redogöra för de mer direkta diskussioner kring information som sak som står att finna i 

svensk rätt. Som redan nämnts i samband med att skyddet för företagshemligheter 

behandlades har svensk rätt i dessa sammanhang starkt influerats av den tyska 

rättssynen, vilken i sin tur kan ses som något av en motpol till den rättsliga syn på 

information som har anammats i Frankrike och Nederländerna. Att dessa influenser 

föreligger, kan i hög grad hänföras till debattens tidsmässiga förekomst i de olika 

länderna, där debatten i Sverige, i den utsträckning den överhuvudtaget förts, kommit 

igång mycket senare än i de andra länderna.69 På grund av detta förhållande kommer jag 

här att börja redogörelsen i de utländska rättssystemen för att därefter redogöra för det 

som har framförts i den svenska juridiska debatten och jag hoppas att sammanhanget på 

det sättet kommer att framgå tydligt. 

 

2.5.1 Fransk, nederländsk och tysk rätt 
 

I Frankrike har straffrättsligt ansvar utdömts med stöd av andra regler än de, vilka 

specifikt åsyftar företagshemligheter. Det som har kommit att diskuteras flitigast har 

varit frågan om en företagshemlighet kan bli föremål för stöld (vol). Stöld är ett 

tillgreppsbrott i fransk rätt och liknar på många sätt motsvarande regel i såväl tysk, 

nederländsk som svensk rätt. För att stöld skall kunna aktualiseras är det därmed 

nödvändigt att det stulna är något som kan tillgripas, vilket i sin tur endast är möjligt om 

detta något kan besittas. Diskussionen har därför rört huruvida en företagshemlighet, i 

form av endast ett informationsinnehåll och alltså inte bundet till någon fysisk bärare, 

kan besittas.70 Denna diskussion tog sin utgångspunkt i hur samma fråga besvarats när 

det gäller elektricitet, vilken i äldre fransk praxis ansetts vara möjlig att både tillgripa 

och besitta. Det har således i fransk rätt inte varit nödvändigt med någon specialregel 

om olovlig kraftavledning och ställningstagandet rörande elektricitet har i stor 

utsträckning påverkat diskussionen om information som sak. Efter att ett antal fall 

avgjorts av Cour de Cassation i slutet av 1980-talet, får det numera anses vara klargjort 

att ett tillgrepp av information kan utgöra en straffgrundande handling. Viktigt att 

   
69 Helgesson s 155. 
70 För tydlighetens skull bör det kanske påpekas att ett tillgrepp riktat mot informationens fysiska bärare 
inte skiljer sig i någon av de här behandlade rättsordningarna från ett tillgrepp riktat mot vilken annan sak 
som helst. Det är således belagt med straffansvar i vanlig ordning. 
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påpeka är dock att det har rört information av ett speciellt slag, nämligen 

företagshemligheter. Denna begränsning till viss typ av information tycks ha gjorts 

delvis för att åstadkomma en avvägning gentemot den inskränkning av 

informationsfriheten som det innebär att information kan vara föremål för 

tillgreppsbrott.71 

 

En liknande syn på information och tillgreppsbrott anammades tidigare också i 

Nederländerna. Även här tog diskussionen sin utgångspunkt i hur elektricitet hade 

klassificerats och på samma sätt som i Frankrike fanns äldre praxis från högsta instans, 

Hoge Raad, där domstolen konstaterar att elektricitet utgör en sak i den bemärkelsen att 

den kan vara föremål för tillgreppsbrott och liknande. Avgörande för bedömningen i det 

fallet var att elektricitet ansågs till sin natur vara kvantifierbar och ackumulerbar, vilket 

med tanke på företagshemligheters natur kan tyckas antyda att bedömningen av 

information inte torde bli alltför annorlunda. I ett senare avgörande från Hoge Raad 

ansåg domstolen att information kunde likställas med elektricitet på flera sätt och 

information ansågs därmed kunna vara föremål för tillgreppsbrott. Domen kom att 

diskuteras mycket flitigt i nederländsk doktrin och ledde till en tudelning av densamma. 

Å ena sidan fanns de som ansåg det klarlagt att information och elektricitet kunde 

jämställas och att information därmed kunde utgöra en sak och å andra sidan de som 

inte ansåg att elektricitet och information kunde jämställas. Frågan blev föremål för 

diskussion även i det nederländska parlamentet och det ansågs nödvändigt att införa 

specialregler för att handskas med den nya tekniska verkligheten. Genom reformeringen 

av strafflagstiftningen, vilken medförde att bland annat art 273 WvS infördes, är frågan 

utredd och det står klart att enligt nederländsk rätt är det numera inte möjligt att se 

information som sak.72 

 

Att de klassiska tillgreppsbrotten skulle kunna utgöra ett komplement till det direkta 

skyddet för företagshemligheter har inte varit föremål för någon direkt diskussion i tysk 

rätt. Hauck har dock undersökt huruvida det i tysk rätt har uppstått ett institut som han 

kallar informationsegendom (Informationseigeintum) till följd av en rad avgöranden i 

praxis. I fokus för hans arbete står dock snarare frågan om detta är något som kan och 

får utvecklas i praxis eller inte, och inte frågan om information som sak i den 

   
71 Helgesson s 195 ff. 
72 Helgesson s 209 f. 
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bemärkelse det diskuteras här. Han konstaterar dock att information enligt hans 

uppfattning inte kan existera i form av ”äganderättsgods” (Eigentumsgut), vilket torde 

kunna jämställas med sak, utan endast som relativa och villkorade tillgångar.73 Exakt 

vad Hauck menar med relativ och villkorad tillgång framgår inte, men det är i 

sammanhanget mest relevant att notera att information i form av företagshemligheter 

enligt tysk rätt inte torde kunna behandlas som sak. 

 

Avsaknaden av diskussion kring information som sak i tysk rätt kan delvis förklaras 

med att någon utvidgning av synsättet på elektricitet, på så sätt att den ansågs kunna 

vara föremål för tillgreppsbrott, aldrig förekom i tysk rätt. Istället infördes tidigt en 

särreglering om kraftavledning, vilken idag återfinns i 248c § StGB (Entziehung 

elektrischer Energie).74 

 

2.5.2 Svensk rätt 
 

I likhet med den bedömning av elektricitet som gjorts i tysk rätt, så har det i svensk rätt 

inte heller ansetts möjligt att besitta elektricitet. Enligt Jareborg är det rentav ”uteslutet 

att tala om besittning till det som ’strömmar fram’ i ledningarna”.75 Det har sålunda 

varit omöjligt att stjäla elektricitet, vilket har fått till följd att en straffrättslig 

specialregel för olovlig kraftavledning införts i 8 kap 10 § BrB. Det nämnda 

straffstadgandet gäller dock endast avledning och inte avbrytande. Det senare har av HD 

i ett äldre fall bedömts som egenmäktigt förfarande.76 

 

I fallet, NJA 1946 s 103, hade en hyresvärd brutit belysningsströmmen till två uthyrda 

lägenheter i den fastighet han ägde. Hyresvärden ansåg sig ha rätt därtill eftersom han 

inte erhållit, enligt honom, skälig ersättning utöver hyran för den av hyresgästerna 

förbrukade elektriska strömmen. Enligt HD var dock rätten till belysningsström en del 

av hyresupplåtelsen och ingick därför i hyresavgiften, vilken båda hyresgästerna erlagt 

utan anmärkning. När hyresvärden bröt strömmen saknade denne därför grund att vidta 

en sådan åtgärd. Detta var således bakgrunden till att hyresvärden dömdes för 
   
73 Hauck s 367, ”Wirtschaftsgeheimnisse können nur als relative, gewillkürte Güter – und 
dementsprechend Rechte – qualifiziert werden”. 
74 Helgesson s 217. 
75 Jareborg, Brotten II s 124 f. 
76 NJA 1946 s 103. 
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egenmäktigt förfarande. Vad som utgjorde objektet, den sak som egenmäktigt 

förfogades över, redogör inte HD närmare för, vilket lämnar två möjligheter öppna: 

antingen var det rätten till belysningsström eller så var det själva belysningsströmmen 

som olovligen tillgreps. Rätten till belysningsström kan enligt min mening knappast ha 

tillgripits genom hyresvärdens handling, rätten är ju fortfarande knuten till 

hyresupplåtelsen, vilken i sin tur är fortsatt giltig i oförändrad form. Kvar återstår då 

endast möjligheten att det är hyresgästernas belysningsström som tillgripits, vilket 

förutsätter att den elektriska strömmen ansetts vara ett objekt i den mening att det kan 

bli föremål för ett tillgreppsbrott.77 Fallet har dock inte diskuterats särskilt ingående i 

doktrinen och dess betydelse får inte överdrivas. Intressant är dock att notera att någon 

glasklar bild av hur domstolarna i praktiken ser på icke-materiella tillgångar, vilka inte 

heller faller inom ramen för immaterialrätten, knappast står att finna. 

 

Det är sannolikt att synen på elektricitet, vilken delvis materialiseras i specialregeln om 

olovlig kraftavledning i 8 kap 10 § BrB, har hämmat diskussionen kring information 

som sak även i svensk juridisk debatt. Frågan om information som sak kan dock sägas 

ha varit uppe till prövning i HD i ett fall från 2001.78 I fallet hade en anställd, efter att 

denne blivit uppsagd, kopierat ett företags kunddatabas till diskett och medfört denna 

till sin egen privata bostad. Åklagaren väckte talan mot den tidigare anställde och 

yrkade på ansvar för olovligt förfogande, 10 kap 4 § BrB. För en tillämpning av 10 kap 

4 § BrB är det nödvändigt att det som någon förfogat över är ett objekt som denne 

någon har haft i sin besittning, men vartill ägande- eller säkerhetsrätt är förbehållen 

någon annan. TR dömde den åtalade till ansvar, men motiverade inte närmare sitt 

ställningstagande. Domen överklagades och i HovR:n diskuterades huruvida 

kunddatabasen till sin beskaffenhet var sådan att den har kunnat vara i den anställdes 

besittning. HovR:n kom till den slutsatsen att besittning till informationen, 

kunddatabasen, var möjlig. Paralleller drogs här till att undantag från grundregeln att 

bara fysiska saker kan besittas har gjorts tidigare i praxis när det gällt kontoinnehavares 

förfogande över felaktigt insatta medel till förfång för insättaren. HovR:n menade att 

”ett likartat betraktelsesätt bör anläggas i detta fall och … besittningsrekvisitet i nu 

   
77 Jag jämför här med situationen att någon innehar äganderätten till en bil, vilken olovligen ”lånas” utan 
tillägnelseavsikt av en annan person. Kan det då anses att äganderätten till objektet bilen har utsatts för ett 
tillgrepp? Svaret måste sannolikt bli nekande, det som tillgripits är objektet bil, till vilken ägarens 
besittning rubbats. 
78 NJA 2001 s 362. 
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ifrågavarande hänseende är uppfyllt”.79 Målet överklagades även till HD, där RÅ valde 

att ändra yrkandet till att i första hand avse ansvar för företagsspioneri enligt 3 § FHL 

och i andra hand olovligt förfogande. Eftersom det för ansvar enligt 3 § FHL förutsätts 

att angriparen olovligen skall ha berett sig tillgång till företagshemligheten, kunde det i 

fallet inte bli tal om ansvar enligt nämnda paragraf för den tidigare anställde. Denne 

hade nämligen i allra högsta grad haft lovlig tillgång till kunddatabasen, eftersom det 

var en nödvändig förutsättning för att han skulle kunna lösa sina arbetsuppgifter. Efter 

att HD ogillat åtalet i den delen, diskuterade domstolen kort om olovligt förfogande 

kunde bli aktuellt. HD konstaterade först att det som företaget i det här fallet kunde 

anses ha förlorat var dess ensamrätt till informationen i fråga. Eftersom ”annans rätt” i 

10 kap 4 § BrB endast tar sikte på ägande- eller säkerhetsrätt kunde straffbestämmelsen 

inte tillämpas i det ifrågavarande fallet. HD uttalade i samband med detta att 

straffstadgandet inte avser att förhindra ”intrång i ensamrätt till immateriell egendom”.80 

Därmed stod det klart att inte heller olovligt förfogande var aktuellt och åtalet ogillades 

i sin helhet. 

 

Domen visar tydligt på ett av de större problem som företag står inför när det gäller att 

”komma åt angrepp på icke-materiella tillgångar som faller utanför de centrala 

immaterialrättsliga lagarna”.81 Det har ovan under redogörelsen för begreppet 

företagshemlighet framgått att det är ett luddigt och otydligt definierat begrepp. I NJA 

2001 s 362 vitsordade svaranden att den aktuella kunddatabasen utgjorde en 

företagshemlighet och domstolen prövade därför inte frågan närmare. Problemet i just 

det fallet torde snarare vara att hänföra till hur ansvarsreglerna i FHL är utformade, 

nämligen på så vis att det endast är obehöriga angrepp på företagshemligheter som 

omfattas. Den här diskuterade domen sätter enligt Helgesson därmed ”tummen på en 

öm punkt i FHL, nämligen de anställdas ansvar för angrepp på företagshemligheter”.82 

Det Helgesson menar är att det för ansvar enligt FHL krävs att den anställde olovligen 

berett sig tillgång till informationen, vilket undantar all information som den anställde 

behöver i sitt arbete från att omfattas av ansvarsreglerna. Detta leder paradoxalt nog till 

   
79 Citatet återfinns på s 364. 
80 Citatet återfinns på s 367. 
81 Helgesson, NIR s 697. 
82 Helgesson, NIR s 698. 
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att den personkrets, vilken utgör det kanske största hotet, oftast inte bär något 

straffansvar.83 

 

Det har också på senare tid efterlysts ett bättre skydd för företagshemligheter, 

framförallt gentemot angrepp från anställda.84 Bengtsson och Kahn menar att den 

allmänpreventiva effekten blir lidande när den risk en anställd tar, består i att bli 

föremål för ett skadeståndsanspråk av många gånger så stor omfattning att det är 

orealistiskt att tro att ersättningen kommer att kunna betalas till fullo. Den maximala 

allmänpreventiva effekten av att en individ kan bli föremål för ett stort 

skadeståndsanspråk torde infinna sig när denne står inför risken att få leva på 

existensminimum under en längre tid. Därutöver torde alltså inte hotet om ett högre 

skadeståndsbelopp medföra några ytterligare preventiva effekter.85 I och med detta kan 

det antas att den allmänpreventiva effekten när det rör företagshemligheter redan är 

maximerad, genom att skadestånden, enligt vad som uttrycks i förarbetena, kan bli 

mycket omfattande. Bengtsson och Kahn efterlyser därför en kriminalisering av 

anställdas angrepp på företagshemligheter och en viss utvidgning av ansvaret även efter 

anställningstiden.86 Utöver det specifika skyddet för företagshemligheter vill Bengtsson 

och Kahn också att vissa av tillgreppsbrotten i brottsbalken görs tillämpliga ”även på 

information och inte endast på fysiska saker”.87 Den oerhört strikta gränsen mellan 

fysiska saker och information som upprätthålls i svensk rätt har även ifrågasatts av 

Wainikka i SvJT. Hon anser att den huvudsakliga fördelen med att kunna se information 

som sak är det faktum att ”det som betraktas som en tillgång också betraktas som ett 

objekt”, vilket även skulle stärka det direkta skyddet för företagshemligheter.88 Den 

främsta nackdelen är enligt Wainikka den inskränkning i informationsfriheten som ett 

sådant synsätt skulle medföra. 

   
83 Helgesson, NIR s 698. 
84 Bengtsson, Kahn, Dagens Industri Debatt. 
85 Det handlar helt enkelt om ett slags ”avtagande marginalskada”, ju högre belopp som hotar, desto 
mindre hotfull och avskräckande blir så att säga nästa krona. 
86 Jag finner det delvis tveksamt att det skulle vara den direkta allmänpreventionen som påverkas genom 
en kriminalisering. Detta eftersom relativt få företag sannolikt skulle bry sig om att inleda en rättslig 
process om utsikterna att få ersättning är dåliga, vilket Bengtsson och Kahn konstaterar att de är. Istället 
är det enligt min uppfattning sannolikt att det som skulle påverkas vid en kriminalisering är företagens 
anmälnings- och processbenägenhet. En högre benägenhet från företagens sida att anmäla brott av den här 
typen, till följd av de förbättrade möjligheterna att få den anställde dömd, skulle i sin tur kunna få en 
allmänpreventiv effekt, vilken därmed skulle följa indirekt av kriminaliseringen. 
87 Bengtsson, Kahn, Dagens Industri Debatt. 
88 Wainikka, SvJT, s 585. 
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3 Analys 
 

I de följande avsnitten kommer jag att analysera ett skydd för företagshemligheter 

baserat på en objektifiering av den skyddsvärda informationen. Jag kommer att börja 

min analys med att diskutera konsekvenserna av objektifieringen inom ramen för FHL, 

så som lagen är utformad idag. Därefter kommer jag att undersöka skyddsobjektet 

företagshemlighet och gå igenom rekvisiten för detta och se om några förändringar av 

dessa är nödvändiga. 

 

3.1 Objektifiering av information och FHL 
 

3.1.1 Nytt stadgande i FHL 
 

Som nämnts ovan har jag här för avsikt att överblicka de konsekvenser en objektifiering 

av företagshemligheter skulle få. För tydlighetens skull kan utgångspunkten för det 

fortsatta resonemanget sägas vara ett hypotetiskt nytt stadgande i FHL med följande 

innebörd: 

 

”Sådan information som, enligt 1 §, skall betraktas som en företagshemlighet, skall 

också betraktas som ett självständigt objekt.” 

 

I övrigt kvarstår FHL helt oförändrad och frågan är då vilka effekter ett stadgande med 

ovanstående lydelse skulle få. Jag kommer nedan att hänvisa till detta hypotetiska 

stadgande i FHL som objektsstadgandet. Alternativet vore att åsätta stadgandet ett 

paragrafnummer, till exempel nästa nummer efter den sista existerande paragrafen. Det 

är dock min uppfattning att ett sådant förfarande lättare ger intrycket av att det är aktuell 

lagstiftning och därmed gällande rätt som studeras. Genom att hänvisa till stadgandet 

som objektsstadgandet, hoppas jag att läsaren hela tiden kommer att vara medveten om 

att det är ett hypotetiskt stadgande, de lege ferenda, som avses. 

 

 



 35 

3.1.2 Äganderätt och ensamrätt 
 

Objektsstadgandet innebär att en företagshemlighet, i betydelsen det specifika 

informationsinnehållet, blir ett objekt precis som vilken annan lös egendom som helst. 

Den objektifierade företagshemligheten kommer därmed att vara föremål för äganderätt, 

i det här fallet tillhörande näringsidkaren i fråga. Eftersom objektsstadgandet syftar till 

att likställa informationsobjektet med annan lös egendom, är det ingen skillnad mellan 

den äganderätt näringsidkaren åtnjuter till exempelvis en inköpt bil och äganderätten till 

informationsobjektet. Den äganderätt till informationsinnehållet som uppstår får inte 

blandas ihop med de ensamrätter till information som förekommer i annan lagstiftning, 

till exempel när det gäller upphovsrätt till litterära verk. En objektifiering kommer alltså 

inte att medföra att näringsidkaren får någon form av ensamrätt till 

informationsinnehållet, vilket stämmer överens med de ställningstaganden som ligger 

till grund för FHL. Avsaknaden av ensamrätt är också mycket viktigt med tanke på den 

inskränkande effekt skyddet annars skulle få på informationsfriheten. 

 

Att inkorporera ovanstående synsättsförändring i vårt nuvarande tankesätt är relativt 

enkelt i de fall då företagshemligheten, informationsinnehållet, på något sätt har 

förkroppsligats på papper, på disketter, på en dators hårddisk eller liknande. Desto 

svårare är det dock när det gäller det abstrakta informationsinnehållet i sig, vilket kan 

existera hos ett flertal individer samtidigt. Skall objektsstadgandet följas fullt ut, vilket 

naturligtvis är tanken, är den mest ändamålsenliga lösningen att betrakta varje enskilt 

informationsinnehåll, exempelvis hos en individ, som ett objekt vartill äganderätten är 

förbehållen näringsidkaren. Det är i sammanhanget viktigt att ha i åtanke att det inte 

handlar om att på något sätt objektifiera det mänskliga sinnet i dess helhet, utan det 

handlar om ett specifikt och avgränsat informationsinnehåll, vilket är att betrakta som 

ett självständigt objekt oavsett exakt var informationsinnehållet befinner sig. 

Avgränsningen åstadkoms precis som tidigare genom en tillämpning av de tre rekvisiten 

i 1 § FHL. Detta kommer att beröras något mer nedan, när skyddsobjektet diskuteras 

utförligare, men det är av vikt att ovanstående tankegång klargörs redan innan de övriga 

konsekvenserna behandlas. 
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3.1.3 Förhållandet till BrB, särskilt tillgreppsbrotten 
 

3.1.3.1 Inledning 
 

De straffstadganden som finns i FHL idag är 3 och 4 §§ och de aktuella brotten är 

företagsspioneri respektive olovlig befattning med företagshemlighet. För båda brotten 

gäller att ingen skall dömas till ansvar enligt paragraferna i FHL, om gärningen är 

belagd med strängare straff i BrB. Den första och kanske mest iögonfallande 

konsekvensen av objektsstadgandet blir i det sammanhanget att även tillgreppsbrottens 

straffskalor måste beaktas. Det kan naturligtvis ha blivit aktuellt att beakta 

tillgreppsbrotten även då objektsstadgandet saknades, men då handlade det om att det 

var informationens fysiska bärare som tillgripits utan beaktande av det 

informationsinnehåll som fanns på densamma. Den centrala skillnaden är här alltså att 

den straffgrundande gärningen istället är tillgreppet på den objektifierade informationen 

i sig. Att ansvar även kan utdömas ifall ett tillgrepp skett också av en eller flera fysiska 

bärare är odiskutabelt.89 

 

Straffmaximum för företagsspioneri är två år och för grovt företagsspioneri sex år, 

vilket stämmer överens med straffskalan för stöld och grov stöld enligt 8 kap 1 och 4 §§ 

BrB. Detta medför att i de fall då gärningsmannen berett sig tillgång till en 

företagshemlighet genom ett förfarande motsvarande stöld, så är det endast FHL som är 

tillämplig. Skulle det däremot vara fråga om att gärningsmannen berett sig tillgång till 

företagshemligheten på ett sådant sätt att det handlar om rån eller grovt rån, blir istället 

8 kap 5 och 6 §§ BrB tillämpliga på gärningen, eftersom straffmaximum då är sex 

respektive tio år. Om ett objektsstadgande existerade skulle det sannolikt vara tydligare 

att benämna brottet i 3 § FHL som stöld av företagshemlighet, snarare än 

företagsspioneri, för att förtydliga anknytningen till och likheten med tillgreppsbrotten i 

BrB. 

 

   
89 Ett typexempel torde väl vara att gärningsmannen olovligen överfört företagshemligheten till av 
näringsidkaren ägda disketter eller cd-skivor, vilka gärningsmannen sedermera tar med sig hem eller till 
en ny arbetsplats. Att tillgreppet på disketterna respektive cd-skivorna är tillgrepp som kan aktualisera 
brott är odiskutabelt när en sådan besittningsrubbning skett, men det som är av intresse i det här 
sammanhanget är huruvida tillgreppet på informationsinnehållet skall falla under FHL eller BrB. 
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När det sedan gäller 4 § FHL, olovlig befattning med företagshemlighet, är 

straffmaximum två år och om brottet är grovt, fyra år. Olovlig befattning med 

företagshemlighet är ett häleribrott och straffskalan överensstämmer med den för häleri 

enligt 9 kap 6 § 1 och 3 st BrB. Även här äger sålunda FHL företräde. 

 

Sammantaget tycks det som om tillämpningen av 3 och 4 §§ FHL inte skulle påverkas i 

någon större utsträckning av objektsstadgandet. FHL torde i de allra flesta fall äga 

företräde före de klassiska tillgrepps- och häleribrotten i BrB. Skyddsbehovet 

tillgodoses i den delen lika bra med objektsstadgandet som utan. Den största skillnaden 

gentemot rättsläget idag, ur en straffrättslig aspekt, står sannolikt att finna i ett annat 

straffstadgande i BrB, nämligen 10 kap 4 § om olovligt förfogande. Olovligt förfogande 

kommer bara i fråga då någon har lovlig tillgång till informationen, vilket sannolikt 

oftast torde vara fallet med arbetstagare och eventuellt också uppdragstagare och 

samarbetspartners. När en person, som har lovlig tillgång till informationen, befattar sig 

med densamma på ett obehörigt sätt, till exempel genom att röja den för tredje man eller 

utnyttja den i konkurrerande verksamhet, så har äganderätten till informationsinnehållet 

berövats näringsidkaren och personen i fråga har därmed gjort sig skyldig till olovligt 

förfogande, enligt 10 kap 4 § BrB. Detta skulle komma till rätta med ett av de mest 

uppenbara tillkortakommanden som belastar FHL idag, nämligen det faktum att den 

persongrupp som utgör ett av de största hoten mot näringsidkares företagshemligheter 

inte bär något straffansvar. 

 

3.1.3.2 Allmänprevention och näringsidkarens 
ersättningsmöjligheter 

 

Det som har behandlats i ovanstående avsnitt skulle på något längre sikt även kunna få 

en del eftersträvansvärda effekter på hur företagshemligheter behandlas i allmänhet av 

anställda och andra med lovlig tillgång till informationen. Jag har tidigare i min 

referensram nämnt att det från olika håll i den juridiska diskussionen har efterlysts en 

strängare reglering av anställdas förhållande till företagshemligheter. För att 

åstadkomma detta skulle det enligt Bengtsson & Kahn vara önskvärt om BrB:s regler 

gjordes tillämpliga även på information och inte bara på fysiska saker. Enligt vad jag 

ovan redogjort för skulle objektsstadgandet få samma effekt, men så att säga ”från andra 
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hållet”. BrB blir tillämplig på information, men inte till följd av en förändring av 

reglerna i BrB, utan istället till följd av en förändrad syn på information. I förlängningen 

skulle en tillämpning av BrB även på information också öka den allmänpreventiva 

effekten, vad gäller anställdas missbruk av företagshemligheter, enligt Bengtsson & 

Kahn. Jag har ovan i en fotnot (se not nummer 86) berört hur jag anser att en sådan 

effekt skulle kunna uppkomma och jag tänker här endast utveckla den tankegången 

något. 

 

Utan objektsstadgandet är straffansvar för anställda med lovlig tillgång till viss 

information uteslutet enligt FHL. En näringsidkare som blivit utsatt för ett angrepp på 

sina företagshemligheter, där angriparen är en anställd med lovlig tillgång till 

informationen, har därmed endast möjlighet att utkräva ett skadestånd av den anställde, 

enligt 7 § FHL. Skadan som näringsidkaren lider är dock i många fall så stor att 

sannolikheten för att den skall kunna ersättas av en enskild arbetstagare är mycket låg. 

Därmed får näringsidkare helt enkelt överväga om det överhuvudtaget är rationellt för 

dem att väcka talan rörande angreppet och dra på sig de kostnader en rättslig prövning 

medför, när utsikterna att få betalt i någon större utsträckning är så dåliga. Med 

objektsstadgandet kan dock anställda istället bli dömda för olovligt förfogande och 

dessutom krävas på ersättning för den skada som näringsidkaren lidit. Det är min 

uppfattning att den förbättrade möjligheten att få den anställde dömd för ett brott, skulle 

medföra att företag i högre grad blev beredda att anmäla angrepp av det här slaget. Även 

om näringsidkaren i det här fallet inte har en större chans att få ersättning, så kan denne 

genom anmälan tydliggöra att angrepp på företagshemligheter och det brott mot 

lojalitetsplikten som dessa innebär, är ett beteende som är oacceptabelt på 

arbetsmarknaden och som bör få digra konsekvenser för gärningsmännen.90 En sådan 

ökad anmälningsbenägenhet hos företag skulle i sin tur kunna få allmänpreventiv effekt, 

vad gäller just angrepp och missbruk av företagshemligheter, eftersom risken att ”åka 

fast” därmed ökar.  

 

Det som sades ovan gäller i förhållandet mellan det företag, vars företagshemlighet har 

angripits, och den anställde, angriparen. Vid så gott som alla angrepp torde dock en 

   
90 Det handlar i sammanhanget helt enkelt om brottets symbolfunktion. När en person döms och straffas 
för ett brott, signalerar detta i mycket högre grad än att samme person åläggs att betala skadestånd, att 
personen i fråga handlat på ett sätt som samhället finner oacceptabelt och rentav förkastligt. 
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tredje part vara inblandad, antingen ett konkurrerande företag som har förvärvat 

företagshemligheten eller ett nystartat konkurrerande företag, vilket drivs av den 

tidigare anställde själv. Jag har ovan konstaterat att det angripna företaget har dåliga 

möjligheter att få ersättning av den anställde, eller tidigare anställde. Med 

objektsstadgandet öppnar sig dock en annan möjlighet för det angripna företaget, 

nämligen att kräva ersättning av det företag som utnyttjar företagshemligheten 

olovligen. Detta möjliggörs, dels genom att den anställde själv eller förvärvaren av 

företagshemligheten gör sig skyldig till ett brott, dels genom principalansvaret för 

arbetsgivare i 3 kap 1 § SkL. 

 

För att förtydliga tankegången i det ovanstående kommer jag nedan att beskriva en 

”typisk” angreppssituation. Exemplet är förenklat på så sätt att jag antar att de 

subjektiva rekvisit som krävs för respektive brott, är uppfyllda. Situationen jag tänker 

mig är som följer: Arbetstagare A, som är anställd hos företag B, har i sitt arbete lovlig 

tillgång till företagshemlighet H, vilken utgörs av ett abstrakt informationsinnehåll. A 

säger efter en tid upp sig och när A:s anställning upphör, tar denne direkt anställning 

hos ett konkurrerande företag, C, där företagshemlighet H börjar användas. A är anställd 

av företag C och har genom sitt förfarande med företagshemlighet H gjort sig skyldig 

till olovligt förfogande enligt 10 kap 4 § BrB. Företag C har enligt 3 kap 1 § p 2 SkL en 

skyldighet att ersätta sådan ren förmögenhetsskada som en arbetstagare i tjänsten vållar 

genom brott.91 Därmed kan företag B rikta sitt skadeståndsanspråk mot företag C och 

torde därmed ha ökade chanser att få ersättning för den skada företaget lidit. 

Möjligheten att vända sig mot företag C kvarstår, även i det fall då A inte tar anställning 

hos C, utan istället överlåter företagshemlighet H till en anställd hos företag C.92 Den 

anställde kommer i det fallet att göra sig skyldig till häleri, enligt 9 kap 6 § BrB och 

principalansvaret aktualiseras även då. 

 

   
91 Det kommer i avsnitt 3.1.5 nedan att framgå att det inte längre handlar om ren förmögenhetsskada, när 
objektsstadgandet är infört, utan istället om allmän förmögenhetsskada till följd av en sakskada. I det här 
sammanhanget anser jag dock att en allmän förmögenhetsskada orsakad genom brott, också borde falla in 
under 3 kap 1 § p 2 SkL. Alternativt kommer arbetsgivaren att bli ersättningsskyldig enligt 3 kap 1 § p 1 
SkL, för sakskada som den anställde orsakar genom fel eller försummelse i tjänsten. Oavsett vilket 
alternativ som väljs, medför objektsstadgandet att principalansvaret aktualiseras i förevarande fall. 
92 A behöver i överlåtelsefallet inte heller ha avslutat sin anställning hos B, situationen blir ändock 
densamma. Jag har valt att beskriva en situation där A:s anställning har upphört för att ytterligare 
poängtera en av fördelarna med objektsstadgandet, nämligen att skyddet kvarstår även efter 
anställningens upphörande. 
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Principalansvaret förutsätter, enligt 3 kap 1 § p 2 SkL att den skada som arbetstagaren 

åstadkommit, har uppkommit ”i tjänsten” genom brott. Uttrycket ”i tjänsten” skulle i det 

här sammanhanget kunna anses problematiskt. I den situationen att den tidigare 

anställde byter anställning och nyttjar företagshemligheten i sin nya anställning, varvid 

vederbörande gör sig skyldig till olovligt förfogande, torde det relativt oproblematiskt 

kunna fastslås att brottet har begåtts ”i tjänsten”. I det fallet, då det är en redan anställd 

på det konkurrerande företaget som istället förvärvar företagshemligheten och 

sedermera nyttjar densamma, anser jag att det häleribrott som begås, inte kan anses 

fullbordat förrän företagshemligheten används i den konkurrerande 

näringsverksamheten. Häleri förutsätter nämligen att det uppkommer en otillbörlig 

vinning för gärningsmannen. Enligt min uppfattning uppkommer inte någon vinning alls 

förrän det konkurrerande företaget drar nytta av företagshemligheten i 

konkurrenshänseende, något som bara är möjligt om och när informationen används ”i 

tjänsten”. I det här fallet räcker det dock inte att en vinning uppkommer för det 

konkurrerande företaget, eftersom företaget inte är gärningsman. Den vinning för 

gärningsmannen som jag anser uppstår är istället av indirekt karaktär och handlar helt 

enkelt om att den vinning företaget gör i större eller mindre grad kommer 

gärningsmannen till del, som exempelvis löneförhöjning, ökad bonus eller ett ökat 

andelsvärde.93 

 

3.1.4 Arbetstagares ansvar efter anställningstidens 
upphörande 

 

Ovan under avsnitt 3.1.3 har det konstaterats att arbetstagarnas ansvar under 

anställningen skulle komma att utökas genom objektsstadgandet. Det blir därmed också 

intressant att se hur ansvaret efter anställningens upphörande skulle påverkas i 

sammanhanget. Utan objektsstadgandet är en näringsidkare hänvisad till 7 § st 2 FHL 

för att komma till rätta med angrepp på dennes företagshemligheter som begåtts av före 

detta anställda. Där stadgas nämligen att skadeståndsansvaret i 7 § st 1 skall aktualiseras 

även då förfarandet ägt rum efter det att anställningen upphört, men endast om det finns 

   
93 Även om principalansvaret skulle anses aktualiseras till följd av 3 kap 1 § p 1 SkL (se not 91 ovan), 
kvarstår rekvisitet ”i tjänsten” och ett motsvarande resonemang måste föras rörande felet eller 
försummelsen.  Skulle däremot resonemanget ovan anses otillfredsställande, blir följden att 
principalansvaret inte aktualiseras och den ytterligare möjlighet för den angripne näringsidkaren att kräva 
ersättning från det konkurrerande företaget skulle därmed falla bort. 
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”synnerliga skäl”. Att det krävs ”synnerliga skäl” för att ansvar skall kunna bli aktuellt 

enligt lagrummet, medför en relativt kraftigt begränsning av ansvaret. Enligt Fahlbeck 

har uttrycket ”synnerliga skäl” medvetet valts för att föra tankarna till regleringen i 4 

kap 1 § SkL, om arbetstagares ansvar för fel eller försummelse i tjänsten.94 Eftersom 

anställningen i de här aktuella fallen har upphört, är det inte möjligt att hänvisa till den 

normala lojalitetsplikt som en anställd har att iaktta, eftersom denna existerar bara under 

anställningen. Inskränkningen att det krävs ”synnerliga skäl” har inte blivit föremål för 

någon utförligare prövning i rättspraxis och i förarbetena återfinns inte någon utförlig 

diskussion kring uttryckets innebörd. Det som sägs är dock att den tidigare anställde kan 

ställas till svars, i sådana fall när denne redan under anställningstiden planerade eller 

förberedde illojala förfaranden, men inte företog dessa förrän efter anställningstidens 

upphörande. I samband med 7 § st 2 FHL har exempelvis nämnts att om den tidigare 

anställde under sin anställning förberett ett överförande av hemlig information till en 

konkurrerande verksamhet eller om anställningens huvudsakliga syfte varit att komma 

åt hemlig information, är detta sådana förfaranden som medför att ”synnerliga skäl” 

föreligger och ansvaret därmed består även efter anställningens upphörande. När en 

tidigare anställd på det här sättet åsamkar sin tidigare arbetsgivare en skada, kan det 

tyckas att skadans omfattning borde påverka bedömningen av om ”synnerliga skäl” 

föreligger. Jag har dock inte funnit något stöd för att skadans omfattning skulle tillmätas 

primär betydelse i sammanhanget, vilket möjligen hänger samman med att det inte 

verkar vara den tidigare arbetsgivarens direkta ekonomiska intressen som 7 § st 2 FHL 

är tänkt att skydda. Enligt min uppfattning tydliggör istället de ovan nämnda 

exemplifieringarna att det även en tid efter anställningens upphörande kan sägas kvarstå 

en lojalitetsplikt för den tidigare anställde gentemot dennes tidigare arbetsgivare. Denna 

kvardröjande lojalitetsplikt syftar dock huvudsakligen till att avhålla anställda från att 

fullfölja sådana illojala förfaranden som de påbörjade under den tidigare anställningen. 

 

De omständigheter som måste påvisas för att ”synnerliga skäl” skall föreligga är ofta 

mycket svåra att styrka och torde heller inte förekomma i någon större utsträckning. 

Därmed ligger det nära till hands att konstatera att skyddet för en näringsidkares 

hemligheter tydligt försvagas när anställningsförhållandet har upphört. 

Objektsstadgandet kommer till rätta även med den brist på skydd som får anses 

   
94 Fahlbeck s 240. 
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uppkomma efter anställningstidens upphörande, helt enkelt genom att det objekt, som 

informationsinnehållet utgör, fortfarande tillhör näringsidkaren. Det är alltså det faktum 

att äganderätten till objektet, företagshemligheten, fortfarande tillhör näringsidkaren 

som medför att någon försvagning av skyddet inte inträder. Skyddet kvarstår därmed 

oförändrat och en före detta anställd, som på ett obehörigt sätt förfogar över 

företagshemligheten, gör sig även efter anställningen skyldig till olovligt förfogande. 

 

Det problem som möjligen behäftar ovanstående lösning, är att skyddet som sagt förblir 

helt oförändrat, vilket kan tyckas medföra väl stränga restriktioner för den enskilde 

tidigare anställde. För att bevara arbetstagares fria rörlighet är det av vikt att inga 

obefogade hinder hämmar deras möjligheter att utnyttja sitt kunnande och dra nytta av 

sin erfarenhet. Här aktualiseras den gränsdragningsproblematik mellan information och 

kunskap som ständigt är lika påtaglig när det gäller tillgångar av icke-materiellt slag. 

Någon definitiv lösning på hur denna gränsdragning skall göras är svår att föreställa sig, 

men jag hoppas att jag nedan i avsnitt 3.1.6.1, om informationens karaktär, skall kunna 

föreslå eller förtydliga åtminstone ett sätt att underlätta gränsdragningen. För att inte 

arbetstagares rörlighet skall hindras i allt för stor utsträckning kan det dock vara på sin 

plats att införa någon form av tidsbegränsning av ansvaret efter anställningens 

upphörande. Med tidens gång torde nämligen den information, inklusive hemlig sådan, 

som en arbetstagare har med sig från en tidigare arbetsgivare, förlora sin specifika 

karaktär och istället helt enkelt inkorporeras i vad som kan kallas för någon form av 

allmän branscherfarenhet eller liknande. I detta skede har informationen blivit en del av 

den tidigare anställdes individuella kunskap och är inte längre föremål för en 

objektifiering och är därmed inte heller underkastad den tidigare arbetsgivarens 

äganderätt (mer om detta nedan under 3.1.6.1). 

 

3.1.5 Skadeståndsberäkningen enligt FHL 
 

FHL innehåller både straff- och civilrättsliga skadeståndsstadganden och i samtliga fall 

siktar dessa på att ersättning skall utges för den skada, som näringsidkaren åsamkats 

genom det obehöriga förfarandet med dennes företagshemlighet. Utan 

objektsstadgandet blir det uteslutande aktuellt att tala om skada i form av ren 

förmögenhetsskada. Med objektsstadgandet infört i FHL blir dock saken en annan. 
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Eftersom det nu är ett objekt eller en sak som berövats näringsidkaren, blir det istället 

tal om sakskada och som en följdskada till denna, allmän förmögenhetsskada.  

 

Det enda som skiljer ren förmögenhetsskada från allmän förmögenhetsskada är det sätt 

på vilket skadan uppkommer. Ren förmögenhetsskada uppkommer självständigt, helt 

utan koppling till en sak- eller personskada, och utgör därmed en viss typ av allmän 

förmögenhetsskada. Allmän förmögenhetsskada betecknar samma typ av skada, alltså 

förmögenhetsskada, men i fall då skadan följer på en sak- eller personskada.95 

 

Frågan är då om denna skillnad i vilket slag av skada som näringsidkaren tillfogats, har 

någon betydelse för den skadeståndsrättsliga beloppsbestämningen. Till en början kan 

det konstateras att det som först och främst är aktuellt att ersätta vid sakskada är sakens 

värde i sig. Därefter kan det dessutom bli aktuellt för den skadevållande att ersätta 

skador som har uppstått till följd av den ursprungliga sakskadan, här kan exempelvis 

nämnas allmänna förmögenhetsskador. I det här fallet utgörs saken av ett 

informationsinnehåll, vilket medför att vissa speciella bedömningar sannolikt måste 

göras. Förutsättningen för att sakens värde, informationsinnehållets värde, skall ersättas 

torde nämligen vara att näringsidkaren lidit en skada på så sätt att 

informationsinnehållet inte längre finns tillgängligt i dennes verksamhet. Eftersom 

informationsinnehåll i form av företagshemligheter, enligt vad som sagts ovan under 

3.1.2, kan existera som objekt dels hos flera olika individer samtidigt, dels fysiskt 

manifesterat, är det troligt att den typ av förlust, som normalt inträder vid en sakskada, 

inte kommer att drabba näringsidkaren i det här fallet. En ersättning med sakens värde i 

sig skulle därmed komma att aktualiseras relativt sällan. Skulle det dock bli aktuellt är 

det rimligt att ersättningen fastställs utifrån de utvecklings- eller anskaffningskostnader 

näringsidkaren haft för företagshemligheten, eftersom dessa kan sägas utgöra en relativt 

enkelt verifierbar uppskattning av värdet av det informationsinnehåll som berövats 

honom. 

 

Utöver denna direkta sakskada, måste naturligtvis också följdskador i form av allmänna 

förmögenhetsskador beaktas. Som jag ovan konstaterat torde det relativt sällan bli tal 

om att ersätta näringsidkaren för den direkta sakskadan. Vad gäller de allmänna 

   
95 Hellner s 66. 
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förmögenhetsskadorna så måste enligt min mening det omvända förhållandet råda, 

nämligen att de med mycket få undantag måste ersättas. Det är nämligen dessa skador 

som allvarligast påverkar näringsidkarens verksamhet. Det rör sig helt enkelt om de 

skador som följer av att näringsidkaren förlorat en konkurrensfördel, vilken dessutom 

kan ha varit mycket kostsam att utveckla eller förvärva. Skador av det slaget torde också 

vara av störst intresse att begränsa ur en marknadsrättslig synvinkel, eftersom de kan få 

negativa följder för den fria konkurrensen. Det är dessa skador som idag ersätts under 

benämningen rena förmögenhetsskador. För uppskattningen av en sådan skadas 

omfattning, skulle objektsstadgandet inte medföra några som helst skillnader gentemot 

den bedömning som görs idag inom ramen för FHL. 

 

Jag vill avslutningsvis rörande skadeståndsregleringen bara poängtera att det egentligen 

inte finns något utrymme för att förändra de överväganden som ligger till grund för 

beloppsbestämningen. Detta beror på att det klart och tydligt uttalas i förarbetena till 

FHL att skadeståndet skall sättas så högt att det aldrig får te sig fördelaktigt att kalkylera 

med att utnyttja någon annans företagshemlighet. För att förhindra varje möjlighet att 

kalkylera med ett sådant utnyttjande måste beloppet således överstiga alla eventuella 

praktiska värden som kan kopplas till företagshemligheten. Detta innebär i sin tur att 

exakt hur skadan yttrat sig i praktiken, alternativt hur den bör klassificeras 

skadeståndsrättsligt, inte spelar någon större roll för beloppsbestämningen. Att jag ändå 

berör hur jag skulle behandla objektsstadgandet ur ett skadeståndsrättsligt perspektiv, 

beror på det faktum att det måste anses tveksamt om domstolarna idag lever upp till den 

i förarbetena uttryckta målsättningen. I NJA 1998 s 633 fastställde HD till slut ett 

skadeståndsbelopp, som efter vad utredningen i TR:n visat, uppgick till de 

utvecklingskostnader den skadelidande näringsidkaren haft för företagshemligheten i 

fråga. Det torde vara uppenbart att, oavsett resonemanget i övrigt, detta är ett 

otillfredsställande resultat. Ett skadestånd som fastställs till de utvecklingskostnader 

näringsidkaren haft för företagshemligheten kan under inga omständigheter uppfylla det 

krav som uppställs i förarbetena till FHL. Ett sådant skadestånd innebär ju i allra högsta 

grad att det är möjligt att kalkylera med att utnyttja någon annans företagshemlighet. 

Inte nog med att det är kalkylerbart, det ger dessutom intrycket av att alternativet att 

utnyttja någon annans företagshemlighet är kostnadsmässigt jämställt med att själv 

utveckla informationen i fråga. I fallet rörde det sig dessutom om en sådan typ av 

företagshemlighet att det faktum att den berövats näringsidkaren innebar att denne inte 
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längre hade någon användning för den. Enligt objektsstadgandet och mitt ovan förda 

resonemang skulle domstolen i ett sådant fall ha behövt fastställa en ersättning för den 

direkta sakskadan och en annan för eventuella följdskador. Den första av dessa borde 

rimligen ha utgjorts av näringsidkarens utvecklingskostnader, medan den andra hade 

varit nödvändig att uppskatta. Vid en sådan uppskattning borde domstolen dessutom ha 

den preventiva målsättningen från förarbetena i åtanke. Detta hade med all sannolikhet 

lett till ett markant högre skadestånd, möjligen närmare de 6 500 000 kr som käranden 

själv yrkade. 

 

3.1.6 Skyddsobjektet företagshemlighet 
 

Jag har ovan behandlat de huvudsakliga konsekvenser, som ett införande av 

objektsstadgandet i FHL skulle medföra. I detta avsnitt ämnar jag att analysera om 

objektsstadgandet medför några förändringar med avseende på skyddsobjektet, det vill 

säga själva företagshemligheten i sig. 

 

3.1.6.1 Informationens karaktär 
 

Det svenska skyddet för företagshemligheter inträder så snart samtliga rekvisit i 1 § 

FHL är uppfyllda. Därmed saknar det betydelse vilken typ av information det är som 

blir föremål för skyddet, all typ av information kan skyddas som företagshemlighet. 

Trots detta är det framförallt en gränsdragning med avseende på just informationens 

karaktär som bereder mycket huvudbry i sammanhanget, nämligen då gränsen mellan 

information och kunskap skall dras. Det är tydligt uttalat att individuell kunskap inte 

berörs av reglerna i FHL. En stor del av diskussionen kring företagshemligheter i flera 

länder har behandlat just den här gränsdragningsproblematiken och något definitivt svar 

på hur gränsdragningen skall göras, står inte att finna. Detta beror helt enkelt på att det 

är så omfattande och komplexa begrepp, som skall försöka avgränsas. I Tyskland 

används dock en grundläggande modell för att påbörja gränsdragningen eller åtminstone 

utesluta viss information från den. Modellen kallas ”den tyska modellen” och jag 

kommer nedan att beskriva vad den går ut på.96 

 

   
96 Helgesson s 406. 
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Enligt den tyska modellen kan endast sådan information som kan kommuniceras utgöra 

en företagshemlighet, all annan information är i den bemärkelsen kunskap. Detta är 

enligt min uppfattning en mycket bra grund för gränsdragningen mellan information och 

kunskap. Jag berörde ovan, redan i avsnittet om information som begrepp (se avsnitt 

1.7), att information enligt vissa definierades som något som uppstod i en 

kommunikationsprocess. Det är inte den betydelse som jag har använt i min 

framställning, men det talar för att den tyska modellen framhäver en viktig egenskap 

hos information, nämligen kommunicerbarheten. Information som inte kan 

kommuniceras utgör istället en del av en individs samlade erfarenhet och kan därför inte 

skiljas från individen på det sätt som är nödvändigt för att informationen skall kunna 

erhålla ett skydd i sig. Med objektsstadgandet blir det än tydligare att en utgångspunkt, 

som den som förespråkas enligt den tyska modellen, är nödvändig. Det är otänkbart att 

diskutera en objektifiering av ett informationsinnehåll som inte kan avgränsas och 

kommuniceras. 

 

Att informationen kan kommuniceras innebär helt enkelt att den på något sätt måste 

kunna manifesteras, antingen fysiskt i till exempel pappersform eller som en del i en 

kommunikationsprocess mellan två individer. Vid en första anblick kan det te sig som 

om all information skulle vara kommunicerbar och kriteriet skulle därmed inte tillföra 

något. Låt mig därför med ett banalt exempel förtydliga vad det är som avses med 

kommunicerbarhet. Antag att en person som kan cykla blir ombedd att beskriva, 

kommunicera, hur det går till. Oavsett hur utförlig en sådan beskrivning görs, torde det 

stå klart att en stor del av det som utgör förmågan att cykla, inte kommer att kunna 

kommuniceras. I den delen handlar det istället om individuell kunskap, som i det här 

nämnda exemplet får förvärvas genom otaliga försök och sannolikt ett antal skrubbsår. 

 

Kommunicerbarheten innebär enligt min uppfattning att om informationen kan 

kommuniceras alternativt redan är fysiskt manifesterad, så kan det därmed presumeras 

att det handlar om information som kan utgöra en företagshemlighet. Därefter får en 

prövning ske om de tre rekvisiten i 1 § FHL är uppfyllda och om så är fallet, är 

informationen en företagshemlighet. Praktiskt skulle detta innebära att om en anställd 

har berett sig tillgång till en cd-skiva med information, så medför det faktum att 

informationen är manifesterad, eller kommunicerad, på en cd-skiva att det kan 

presumeras att det den anställde berett sig tillgång till kan utgöra en företagshemlighet. 
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Därefter kan prövningen av rekvisiten påbörjas. Skulle den anställde istället endast ha 

berett sig tillgång till informationsobjektet, så måste det först utrönas om den 

information den anställde besitter är sådan att den kan kommuniceras, innan en 

prövning av rekvisiten för företagshemligheter företas. 

 

Jag konstaterade ovan, under avsnitt 3.1.2, att objektsstadgandet medför att en rad 

informationsobjekt kommer att uppstå hos olika individer, främst de som arbetar med 

eller i övrigt tar del av företagshemligheten. Det abstrakta objekt som finns hos 

individen avgränsas gentemot dennes övriga kunskapsmassa genom dess 

kommunicerbarhet och de tre rekvisiten i 1 § FHL. Det faktum att näringsidkaren har 

äganderätten till informationsobjektet medför som bekant att vissa handlingar som en 

arbetstagare företar med objektet, är belagda med straffansvar. Detta kan ge upphov till 

en del problematiska situationer; vad händer till exempel när en arbetstagare avslutar sin 

anställning och därmed tar med sig informationsobjektet till sin näste arbetsgivare, utan 

att ha några avsikter att nyttja företagshemligheten där? Är det möjligt att den anställde 

i det fallet gjort sig skyldig till olovligt förfogande? Svaret är nej. Den anställde har fått 

företagshemligheten lovligt och har inte, på ett för näringsidkaren skadligt sätt, röjt 

denna för någon. Därmed kan inte något olovligt förfogande föreligga. För att 

näringsidkaren skall ha berövats sin rätt till informationsobjektet, företagshemligheten, 

måste rimligtvis en situation vara för handen, i vilken näringsidkaren lider skada av 

hemlighetens röjande, på så sätt att kontrollen över objektet inte längre ligger hos 

näringsidkaren. I annat fall är näringsidkarens rätt intakt och något angrepp kan inte 

anses ha skett.  

 

I samband med fallet att den anställde avslutar sin anställning och har en eller flera 

företagshemligheter i form av informationsobjekt i sitt minne, kan det vara värt att 

fundera lite till på de frågeställningar som berördes ovan under avsnitt 3.1.4, om 

arbetstagares ansvar efter anställningen. Ett informationsobjekt, som endast består i sin 

abstrakta form, kommer sannolikt att påverkas på ett eller annat sätt allteftersom tiden 

går. Det är min uppfattning att det med största sannolikhet kommer att uppstå brister i 

de rekvisit som uppställs i 1 § FHL efter en viss tid, varvid informationen förlorar sin 

karaktär av företagshemlighet och upphör att utgöra ett självständigt objekt. Brister kan 

uppstå i vilket som helst av rekvisiten och kan bero både på egenskaper hos individen, 
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minnet, och på yttre omständigheter, vilket närmast skulle vara förändringar i den 

tidigare arbetsgivarens verksamhet eller konkurrenssituation.  

 

Efter en viss tid blir det sannolikt så att viss information, som tidigare var hemlig 

eftersom den medförde försprång i konkurrenshänseende, inte längre är meningsfull att 

hemlighålla på grund av framsteg hos konkurrenter eller hos branschen som helhet. Om 

näringsidkaren då upphör att hålla företagshemligheten hemlig, kommer det för den 

enskilde individen innebära att det brister i hemlighållanderekvisitet och informationen 

upphör att utgöra ett självständigt objekt. Dessutom har den tekniska utvecklingen helt 

enkelt gjort företagshemligheten värdelös, vilket torde leda till att inte heller 

värderekvisitet är uppfyllt. En annan plausibel situation är att detaljer glöms bort av den 

tidigare anställde, vilket medför att den information som finns kvar hos individen inte 

längre har ett värde för näringsidkaren, på så sätt att ett röjande av informationen inte 

skulle medföra någon skada för densamme. Även i detta fall skulle informationen 

upphöra att utgöra ett självständigt objekt och istället ingå som en del av individens 

kunskapsmassa i stort. 

 

3.1.6.2 De tre rekvisiten i 1 § FHL 

 

Utöver informationens karaktär är det de tre rekvisiten i 1 § FHL, det vill säga 

anknytningen till rörelsen, hemlighållandet och värdet, som avgör om informationen är 

att betrakta som en företagshemlighet. Jag kommer nu att kort gå igenom de tre 

rekvisiten och deras förhållande till objektsstadgandet. Det är viktigt att här 

uppmärksamma att objektsstadgandet inte på några sätt är tänkt att förändra 

skyddsobjektets omfattning eller avgränsning enligt FHL. Målsättningen är att 

skyddsobjektet i det avseendet skall kvarstå oförändrat och konsekvenserna som 

objektsstadgandet medför infaller först när det blir tal om skyddets rättsföljder. 

 

Med detta sagt är frågan helt enkelt om det är någon förändring av rekvisiten i 1 § FHL 

som måste företas, för att objektsstadgandet skall kunna införas. Att det skall handla om 

information om affärs- eller driftsförhållanden i en näringsidkares rörelse, torde inte 

stöta på något hinder i objektsstadgandet. Inte heller kravet på hemlighållande torde 

behöva förändras på något sätt. Det ställs, som nämnts tidigare, inga krav på att 
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hemlighållandet är absolut och därmed torde det inte utgöra ett hinder att 

informationsobjekt uppstår hos alla de som har tillgång till informationen, så länge den 

kretsen inte är odefinierad och alltför omfattande. Inte heller kravet på att informationen 

skall ha ett värde för näringsidkaren är något som behöver förändras genom införandet 

av objektsstadgandet. 
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4 Slutsatser 
 

En objektifiering av information kan inkorporeras i det gällande regelverket rörande 

skydd för företagshemligheter på olika sätt. Det alternativ jag använt i min framställning 

är ett nytt stadgande i FHL, men det vore också tänkbart att en objektifiering kom till 

stånd till följd av en utveckling i praxis. Det senare kan dock möjligen betraktas som 

osannolikt, med tanke på de ganska omfattande konsekvenser som en sådan utveckling 

skulle medföra. Det är troligare att förändringar av det slaget överlåts till lagstiftaren. 

Jag vill endast poängtera att oavsett hur objektifieringen införs i det gällande 

regelverket, har min analys visat att skyddsobjektets omfattning kan kvarstå helt 

oförändrad även med en objektifiering. Den eventuella skillnad gentemot tidigare, som 

har berörts ovan under avsnittet om informationens karaktär (se 3.1.6.1), skulle i det 

närmaste kunna ses som ett förtydligande, eftersom det är sannolikt att en sådan 

bedömning stämmer överens med svensk gällande rätt. 

 

De konsekvenser som en objektifiering av information får i det här sammanhanget, kan 

alla sägas bero på den allra mest grundläggande följden av att informationen blir ett 

objekt, nämligen att den underkastas näringsidkarens äganderätt. Det är dock viktigt att 

ha i åtanke att det inte uppstår en ensamrättssituation, utan äganderätten syftar på de 

enskilda individuella informationsobjekten och ger inte näringsidkaren någon 

uteslutande rätt till informationsinnehållet i sig. 

 

Till följd av denna äganderättssituation kommer skyddet för företagshemligheter att 

stärkas märkbart i förhållande till framförallt den krets av personer som har lovlig 

tillgång till informationen och som idag inte bär något straffansvar, det vill säga 

huvudsakligen näringsidkarens anställda. Detta sker genom att de anställda, både under 

anställningen och efter att denna upphört, kan göra sig skyldiga till brottet olovligt 

förfogande, om de förfar illojalt med näringsidkarens företagshemligheter. Jag har ovan 

berört att detta i förlängningen även kan få allmänpreventiva effekter, vilka 

förhoppningsvis kan leda till ett minskat antal angrepp på företagshemligheter, totalt 

sett. 
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Utöver den ökade kriminaliseringen av angrepp på företagshemligheter, skulle 

objektsstadgandet även kunna öka näringsidkares möjligheter att få ersättning för den 

skada som uppkommit genom angreppet. Detta gäller i de fall då företagshemligheten 

utnyttjas av ett konkurrerande företag, som har erhållit företagshemligheten på ett 

olovligt sätt, antingen genom att en anställd hos näringsidkaren har sålt 

informationsobjektet till företaget eller då en tidigare anställd byter arbetsgivare och 

låter den senare ta del av informationsobjektet. I det första fallet aktualiseras det 

förvärvande företagets principalansvar till följd av att den som förvärvar 

företagshemligheten gör sig skyldig till häleri, enligt 9 kap 6 § BrB. I det andra fallet 

aktualiseras principalansvaret eftersom den anställde gör sig skyldig till olovligt 

förfogande, enligt 10 kap 4 § BrB. Till följd av principalansvaret kan den angripne 

näringsidkaren således vända sig mot det förvärvande/utnyttjande företaget för att få 

ersättning. 

 

När det i övrigt gäller den andra sanktionen som FHL innehåller, skadestånd, bör 

objektsstadgandet egentligen inte medföra några praktiskt märkbara konsekvenser. 

Detta följer av att målsättningen för ett skadestånd enligt FHL är att det skall sättas så 

högt att det aldrig ter sig fördelaktigt att kalkylera med att utnyttja någon annans 

företagshemlighet. I och med detta är det oväsentligt hur skadan uppkommer, 

beloppsbestämningen borde ändå bli densamma. Eftersom objektsstadgandet medför att 

det inte längre är en ren förmögenhetsskada som uppstår, utan en sakskada med allmän 

förmögenhetsskada som följd, blir det i en del fall aktuellt att bestämma två separata 

ersättningar. Det skulle i vissa fall kunna leda till högre skadestånd än vad som har 

utdömts i befintlig rättspraxis. 
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5 Objektifiering av information i allmänhet, fortsatt 
forskning 

 

Lagstiftaren har i vissa sammanhang tagit initiativ för att sammanföra vår nya digitala 

verklighet med den traditionella juridiska begreppsapparaten. Ett exempel på detta är 

lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer. Jag är av den uppfattningen 

att fler initiativ av det här slaget är nödvändiga för att inte juridiken skall komma 

ohjälpligt på efterkälken i förhållande till den tekniska verkligheten. Det experiment, 

om jag får lova att kalla det så, som jag har företagit genom att objektifiera 

företagshemligheter enligt FHL, är en typ av sådant initiativ. Objektifieringen är dels 

tänkt att göra lagstiftningen mer kompatibel med den tekniska verkligheten, dels tänkt 

att i vissa avseenden förbättra skyddet för företagshemligheter, vilket har efterlysts i 

olika sammanhang. 

 

Jag hoppas att min framställning har lyckats att åskådliggöra en del av de möjligheter, 

men också vissa av de problem, som uppstår genom en objektifiering av information i 

vissa sammanhang. Om en objektifiering av det slag som jag har föreslagit när det gäller 

företagshemligheter, skulle införas på bred front, skulle detta medföra en del 

grundläggande förändringar av vår juridiska begreppsapparat. Det handlar helt enkelt 

om att grundläggande begrepp inom juridiken måste ses över och ges en innebörd som 

fyller en funktion också i helt abstrakta sammanhang, exempelvis vad gäller data av 

olika slag i digital form. Idag skyddas i många sammanhang endast uttrycket för en idé 

eller tanke, medan tanken eller idén i sig inte åtnjuter något skydd. Patenträtten är ett 

tydligt exempel på detta, där en idé eller tanke som inte är förkroppsligad och 

industriellt gångbar, inte skyddas.  

 

Ett införande på bred front måste naturligtvis föregås av fler undersökningar, liknande 

den jag genomfört i mitt arbete, för att tillse att den då uppkommande rättsliga 

situationen blir tillbörligt utredd. I första hand är det min uppfattning att sådana fortsatta 

undersökningar, inom andra rättsområden, vore av stort intresse för att utröna om en 

objektifiering av information överhuvudtaget är en gångbar lösning mer allmänt. Utöver 

sådana undersökningar har jag under mitt arbete stött på en del allmänna 

frågeställningar, där ytterligare forskning skulle vara intressant och/eller nödvändig. Jag 
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kommer nedan att kort beröra ett par av dessa. De nedanstående förslagen skall ses som 

just förslag, och det är ingenting som garanterar att de verkligen utgör sådana rättsliga 

spörsmål som kan eller bör, läggas till grund för vetenskapliga arbeten. Ett sådant 

ställningstagande överlåter jag med varm hand till den eller de författare, vars intresse 

väcks av förslagen, och som därför behagar undersöka saken närmare. 

 

• Det faktum att informationsobjekt uppkommer i sinnet hos individer, så snart 

vissa avgränsande rekvisit är uppfyllda, ger upphov till delvis samma 

problematik som aktualiserats inom upphovsrätten i samband med 

datorprogram. Skall de uppkomna objekten ses som kopior av ett original eller 

är de självständiga objekt? Jag har utgått ifrån att objekten är självständiga, men 

en närmare jämförelse med resonemang kring datorprogram och upphovsrätt 

skulle vara intressant. 

 

• Skulle informationsobjekten även ges sakrättslig betydelse måste det utredas 

huruvida de olika objekten utgör fungibel egendom eller inte. 

 

• En annan aspekt som blir aktuell vid en objektifiering av information rör 

produktansvar i olika sammanhang. Eftersom den information som överlåts och 

förvärvas utgör ett objekt, aktualiseras frågan om förvärvaren kan ställa 

överlåtaren till svars enligt produktansvarslagen (1992:18), i de fall då det 

abstrakta informationsobjektet orsakar en person- eller sakskada.  

 

• En hel del straffrättsliga spörsmål uppkommer till följd av att information faller 

in under tillgreppsbrottens tillämpningsområde. Här kan det vara intressant att 

fråga sig hur en objektifiering skulle inverka på det höga krav på rättssäkerhet i 

form av förutsägbarhet som ställs inom straffrätten, eftersom en del mindre 

förutsägbara gränsdragningar kommer att behöva göras (mellan information och 

kunskap o s v). Frågor rörande besittning av abstrakta informationsobjekt skulle 

behöva utredas närmare. 
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