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Som framgår av häftets omslag håller du i din hand ett temahäfte av NIR om 
genomförande i de nordiska länderna av EU-direktivet 2016/943 om skydd för 
företagshemligheter. Häftet är ett exempel på något jag nämnde i min första krö-
nika som ny huvudredaktör för NIR, att avsikten är att tidskriften framöver mer 
frekvent ska ge ut temahäften som behandlar aktuella immaterialrättsliga frågor.1 
Inom ramen för sådana häften är det möjligt anlägga flera skilda perspektiv på 
en viss fråga genom bidrag från ett flertal författare och därmed erhålla komplet-
terande perspektiv.

Det här häftet innehåller bidrag om nationellt genomförande av direktivet om 
företagshemligheter från författare i alla nordiska länder förutom Island. Flera 
av bidragen låg till grund för presentationer vid NIR-mötet i Sigtuna i augusti 
2018. Häftet inleds med en övergripande artikel, författad gemensamt av dem 
som bidragit till häftet med varsin artikel om nationellt genomförande. I den 
gemensamma artikeln lyfts likheter och skillnader mellan de nationella genom-
förandena fram. Det gäller t.ex. på områden där direktivet har lämnat utrymme 
för flexibilitet i fråga om reglering av en viss fråga på nationell nivå. Det kan 
också konstateras att den svenska lagstiftaren, i jämförelse med flera av sina nord-
iska grannar, inte fullt ut – eller lojalt – tycks ha följt direktivets krav. Det gäller 
bl.a. den grundläggande definitionen av ”företagshemlighet”. Som framhålls av 
Domeij tycks den svenska lagstiftaren vid genomförandet ha önskat bibehålla den 
gamla lagens systematik och terminologi, i syfte att så långt möjligt bevara hittill-
svarande svensk rätt.2 För egen del hoppas jag att även vi i Sverige framgent kan 
lämna nationella egenheter eller idiosynkrasier3 bakom oss, eftersom de knap-
past leder till ökad rättssäkerhet4 – även om en önskan att bevara relevansen av 
äldre nationell rättspraxis ofta förs fram som ett skäl (för ökad rättssäkerhet eller 
”förutsebarhet”) till varför en avvikelse från ett direktivs krav eller terminologi 
är motiverad på nationell nivå.

Häftet avslutas med en artikel av Rognstad, som är en kommentar till Ljostads 
artikel i förra häftet av NIR om ett aktuellt upphovsrättsligt avgörande i norska 
Høyesterett. Redaktionen uppmuntrar sådan direkt dialog och analyser utifrån 
skilda perspektiv mellan författare i NIR.

Denna krönika skrivs i Genève, där jag i mitten av december (2018) deltar 
som svensk delegat i de pågående förhandlingarna i WIPO:s mellanstatliga kom-
mitté för immaterialrätt och genetiska resurser, traditionell kunskap och folklore 
(IGC). Jag har representerat den svenska regeringen i IGC:n sedan 2009, omfat-

1 Se NIR 2018 s. 4.
2 Se Domeij i detta häfte av NIR s. 540 ff, särskilt 559 f.
3 Se t.ex. Riis, Schovsbo och Udsen i detta häfte av NIR s. 486.
4 Se t.ex. Axhamn, Striving for Coherence in EU Intellectual Property Law: A Question of Met-
hodology, i Liber Amicorum Jan Rosén (2016). 
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tande c:a två veckolånga möten per år. Kommittén är en av de mest politiserade 
inom WIPO och de frågor som diskuteras ger upphov till många grundläggande 
och principiella frågeställningar om vad som kan och bör omfattas av immate-
rialrättsligt eller annat skydd på internationell nivå.5 De teman som diskuteras i 
kommittén kommer sannolikt att bli föremål för ett framtida temahäfte av NIR.
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5 Se t.ex. Henry Olssons halvårskrönikor i NIR om den internationella immaterialrättsliga utveck-
lingen.


