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REMISSVAR (Ju2013/8252/L1) 

Europeiska kommissionens förslag till direktiv om skyddet för 
företagshemligheter (KOM(2013) 813 slutlig) 

 

Inledning 

Saco har, i samband med kommissionens öppna konsultation om skyddet för 
företagshemligheter i ett yttrande till Justitiedepartementet (Ju2012/7400/L1), 
utvecklat vår syn på en EU-reglering. Saco har i grunden samma ståndpunkt nu 
som då. 

Saco har förståelse för att en EU-reglering skulle kunna underlätta för 
företagen. Det gäller särskilt för de företag som har gränsöverskridande 
verksamhet. Saco anser dock att en harmonisering av skyddet för 
företagshemligheter skulle vara problematisk. Saco motsätter sig därför i 
dagsläget ett direktiv om skydd för företagshemligheter. 

Saco väljer att i detta yttrande i första hand lämna synpunkter som berör 
arbetsrätten och arbetsmarknaden. 

 

Samspelande regelverk 

I Sverige är reglerna om företagshemligheter såväl offentligrättsliga som 
privaträttsliga och till detta kommer avtalsreglering. Också andra rättsområden 
samspelar med reglerna om företagshemligheter, bland annat arbetsrätten och 
yttrandefriheten. Exempelvis kan en anställd som bryter mot lojalitetsplikten, 
genom att exempelvis avslöja företagshemligheter, också bli föremål för 
arbetsrättsliga åtgärder. Det är därför svårt att särskilt lyfta ut skyddet för 
företagshemligheter för en harmonisering och därigenom skapa den 
transparens för företagen som eftersträvas. Saco anser därtill att det finns en 
risk för att en EU-reglering skulle gripa in i arbetsrätten och relationen mellan 
arbetsgivare och arbetstagare på ett sätt som inte är önskvärt.  

Det är dessutom bra om ett regelverk om företagshemligheter innehåller viss 
flexibilitet. Förutsättningarna mellan branscher kan skilja sig åt väsentligt och 
det är därför viktigt att det finns utrymme för kollektivavtalslösningar. En 
harmonisering på EU-nivå riskerar att begränsa den flexibiliteten. 

 

Inlåsningseffekter på arbetsmarknaden 

Saco vill också peka på att allt för strikta regler till skydd för 
företagshemligheter kan få konsekvenser för arbetstagarna i form av osäkerhet 
i arbetslivet samt inlåsningseffekter och minskad rörlighet på 
arbetsmarknaden. 

I Sverige går utvecklingen mot ett ökat antal konkurrensklausuler och 
sekretessavtal, vilka kan hindra arbetstagare i deras yrkesutövning. Det finns 
också en osäkerhet bland arbetstagarna om deras möjligheter att avslöja brott 
och andra allvarliga missförhållanden. Det är därför viktigt att inte endast se till 
skyddet för företagshemligheter, utan även till arbetstagarnas situation och 
intressen. Det ligger också i samhällets intresse. Saco tror att det kan vara svårt 
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att på EU-nivå göra dessa avvägningar på ett enhetligt sätt, samtidigt som 
hänsyn tas till de olika nationella system som finns. 

 

Kommissionens förslag till direktiv  

Saco har inte, med hänsyn till den mycket korta remisstiden, hunnit göra en 
djupare analys av direktivförslagets alla delar. Vi vill dock peka på några saker 
som är viktiga att bevaka för det fall att ett EU-direktiv trots allt skulle antas. 

Det är viktigt att det endast är ”äkta” företagshemligheter som skyddas av 
direktivet. Det är även viktigt att grundläggande fri- och rättigheter inte 
inskränks, i linje med recit 23 i förslaget. Artikel 4 är därför mycket viktig, med 
dess undantag som rör arbetstagarrepresentanters rättigheter, yttrandefrihet 
och whistleblowing. 

Det är också viktigt att direktivet inte påverkar möjligheterna att i nationell rätt 
ta hänsyn till arbetstagarnas intressen, bland annat nationella bestämmelser 
som syftar till att motverka inlåsning på arbetsmarknaden. Ett exempel är den 
skadeståndsregel för arbetstagare som fått del av uppgifter i sin tjänst som 
finns i 17 § lagen om skydd för företagshemligheter och som innebär en lättnad 
i ansvar efter det att en anställning upphört. Direktivförslaget innehåller inte 
några bestämmelser som har detta syfte. 
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