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Bättre skydd för tekniska företagshemligheter (DS 2020:26) 

 

Dnr: Ju2020/04525/L1 

 

Läkemedelsindustriföreningen (Lif) har genom remiss den 10 december 2020 

beretts tillfälle att lämna synpunkter på rubricerad remiss. Lif tillstyrker utredningens förslag. 

 

Företagshemligheter är betydelsefulla för kunskapssamhället i allmänhet och för Life Science-

branschen i synnerhet. Företagshemligheter bidrar till värdeskapande och fyller en viktig funktion 

ur innovationssynpunkt.  Det rättsliga skyddet för företags-hemligheter utgör därför ett 

betydelsefullt komplement till immateriella rättigheter och är ett viktigt verktyg för att skydda 

känslig information. Inom läkemedelsbranschen är företagshemligheter viktiga bland annat för 

att skydda information relaterade till innovationer, affärsprocesser och marknadsanalyser. För att 

Sverige ska vara en ledande Life Science-nation måste grundläggande strukturer och 

kontrollmekanismer vara etablerade, däribland ett fullgott skydd för företagshemligheter.  

 

Sammanfattning 

Lif välkomnar regeringens förslag om utvidgat straffansvar för angrepp på företagshemligheter. 

Lif ifrågasätter dock den föreslagna uppdelningen av företags-hemligheter i olika kategorier 

eftersom Lif ser ett behov av att samtliga kategorier av företagshemligheter åtnjuter likvärdigt 

skydd.  

 

Ett förstärkt straffrättsligt skydd för företagshemligheter 

Lif instämmer i utredningens slutsats att det är viktigt att skyddet för företagshemligheter är 

ändamålsenligt för att främja Sveriges ställning som kunskaps-intensiv nation. En översyn över 

nu rådande lagstiftning är därför mycket välkommen och de föreslagna åtgärderna bör införas 

utan dröjsmål. Dagens innovationer inom den forskande läkemedelsbranschen bygger på 

komplex forskning och utveckling där de traditionella immaterialrättsliga skydden (patent, design, 

varumärke och upphovsrätt) inte alltid ger ett fullgott skydd. Det rättsliga skyddet för företags-

hemligheter är därför ett mycket viktigt komplement.  
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Ett straffansvar bör ta sikte på företagshemligheter av teknisk natur 

Lif tillstyrker förslaget vad avser att straffansvar införs för olovligt röjande av företagshemligheter. 

Lif anser att det är angeläget att förslaget införs utan onödigt dröjsmål.    

 

Lif ser däremot risker med att enbart företagshemligheter av teknisk natur omfattas av 

straffansvar. För läkemedelsföretag kan företagshemligheter av administrativ och kommersiell 

natur, på samma sätt som företagshemligheter av teknisk natur, utgöra viktiga faktorer för 

framgångsrik forskning och utveckling. Exempelvis kan en administrativ företagshemlighet ofta 

vara första stadiet i något som utvecklas till vad som enligt utredningen är en företagshemlighet 

av teknisk natur. En kommersiell företagshemlighet kan också vara starkt kopplad till 

företagshemligheter av teknisk natur. Information relaterad till en kommande patentansökan 

måste till exempel hållas hemlig och är känslig för risken att hamna i orätta händer. Därtill är det 

inte ovanligt att kommersiella och administrativa kunskaper eller information har ett större värde 

än uppgifter av teknisk natur. Efter att ett företag har erhållit patent är ofta marknadsstrategier 

och liknande uppgifter mycket värdefulla uppgifter.  

 

Röjande av en administrativ eller kommersiell företagshemlighet kan således orsaka lika stor 

eller t.o.m. större skada än om en företagshemlighet av teknisk natur röjs.  

Gränsen mellan de olika kategorierna av företagshemligheter är i praktiken svår att dra. Lif ser 

därför potentiella problem med en sådan kategorisering av företags-hemligheter som görs i 

förslaget då detta normalt inte görs i Sverige idag. Det finns en risk att kategoriseringen leder till 

att det tänkta förstärkta skyddet upplevs som oförutsägbart. Lif anser därför att samtliga 

kategorier av företagshemligheter åtminstone på sikt bör erhålla samma skydd.  

 

Läkemedelsföretag ingår ofta i internationella koncerner och inom Norden är det särskilt vanligt 

med integrerat arbete över landsgränserna. Företagshemligheter är därmed sällan knutna till ett 

specifikt land. Reglerna bör därför i den utsträckning som det är möjligt harmoniseras med övriga 

nordiska länder. Utredningen saknar information om regleringen i övriga nordiska länder. Lif 

anser att utredningen bör kompletteras i denna del.  

 

De angrepp som ska kriminaliseras är olovligt utnyttjande och olovligt röjande 

Lif tillstyrker förslaget att det utvidgade straffansvaret ska omfatta såväl olovligt röjande som 

olovligt utnyttjande och att ingen annan begränsning av de krimina-liserade handlingarna bör 

införas.  

 

Vilka personer straffansvaret ska gälla 

Lif anser att det är positivt att kretsen av personer som omfattas av utredningens förslag vidgas 

eftersom det idag är vanligt med andra former av anställning än tillsvidareanställning. Det är 

vidare positivt att forskningsinstitutioners verksamhet omfattas av förslaget.  

 

Ett utvidgat skadeståndsansvar för den som olovligen utnyttjar eller 

röjer en företagshemlighet 
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Lif tillstyrker förslaget om införandet av ett skadeståndsansvar och anser att det innebär bättre 

skydd och trygghet för företag att mer än skadan per se kan komma att kompenseras.  

 

Beslag och hemliga tvångsmedel vid olovligt röjande av företags-

hemlighet 

Lif tillstyrker förslaget om användandet av beslag och hemliga tvångsmedel vid olovligt röjande 

av företagshemlighet.   

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

  
 

Anders Blanck 

Generalsekreterare 

 

 

 

 


