
 

 

 

Detta är en mall framtagen av CvZ Juridik AB för Mekaniska Verkstädernas Riksförbund för att ge vägledning kring vilka frågor som generellt sett 
är rimliga att beakta vid upprättandet av ett avtal. Denna mall får endast användas av företag som har ett gällande medlemskap i Mekaniska 

Verkstädernas Riksförbund. CvZ Juridik AB rekommenderar alltid att juridiska dokument som skall användas mellan såväl fysiska som juridiska 
personer tas fram och granskas av en verksam jurist som beaktar de individuella omständigheterna i varje enskilt fall.  
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Information till användare inför användning av mallen ”Sekretessavtal, 
ömsesidig förbindelse”, ” MUTUAL NONDISCLOSURE AGREEMENT” och 
“NON-DISCLOSURE AGREEMENT ” 

 

Dessa dokument har utformats för att fungera som mallar, och har därför formulerats i förhållandevis 
generella termer.  
 
Ensidig eller ömsesidig förpliktelse? 
 
Det är en skillnad mellan en ensidig förbindelse, och en ömsesidig förpliktelse. 
Ett ömsesidigt sekretessavtal används när parterna vill skapa en sekretessförpliktelse som är 
applicerbar för bägge sidor – exempelvis när ett avtal innebär att man måste dela på 
företagshemligheter eller annat som man inte vill ska spridas.   
Ett ensidigt avtal används då det bara är ena parten som kommer dela företagskänslig information som 
man vill skydda från spridning. 
 
”Mutual nondisclosure agreement” 
 
Detta är en mall för ett ömsesidigt sekretessavtal som motsvarar den svenska mallen i innehåll. 
 
”Non disclosure agreement”  
 
Detta är en mall som föreskriver en ensidig sekretessförbindelse för mottagande part som motsvarar 
den svenska mallen i innehåll. 
 
Viktiga saker att i sammanhanget särskilt fundera över och specificera i för er situation relevanta mall, 
är definitionen av den ”konfidentiella informationen”, eventuella avtalsbrotts värde  – vad ska det 
kosta om man bryter mot avtalet, och vilken tvistelösning ska man välja. I mallarna föreskriven 
tvistelösningsmetod är allmän domstol – vill man ha ett skiljeförfarande så måste det i sådant fall 
ändras. 
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SEKRETESSAVTAL 

Ömsesidig förbindelse 

 

Mellan Namn, Orgnr, Adress, Epost, nedan REF #1, och Namn, Orgnr, Adress, Epost, nedan REF #2, har 
dagen för undertecknandet träffat följande överenskommelse. 

   

1. BAKGRUND 

1.1. Mot bakgrund av att PARTERNA har inlett diskussion om ett samarbete rörande Beskriv 
syftet har AVTALET upprättats eftersom konfidentiell information kan komma att 
utbytas mellan PARTERNA. 

 

2. SEKRETESSÅTAGANDE 

2.1. PARTERNA förbinder sig att inte för utomstående, såsom t.ex. fysiska eller juridiska 
personer eller myndigheter, avslöja KONFIDENTIELL INFORMATION. 

2.2. MOTTAGAREN förbinder sig endast använda erhållen KONFIDENTIELL INFORMATION 
för det syfte sådan KONFIDENTIELL INFORMATION överlämnas och inte för eget 
affärsmässigt syfte. 

2.3. Sekretessåtagandet enligt AVTALET omfattar även anställda hos PARTERNA, konsulter 
hos PARTERNA eller andra personer som kan komma i kontakt med KONFIDENTIELL 
INFORMATION. 

2.4. Sekretessåtagandet enligt denna punkt gäller utan begränsning i tid och även efter att 
samarbetet mellan PARTERNA i övrigt har upphört. 

 

3. KONFIDENTIELL INFORMATION  

3.1 PARTERNA förbinder sig att utan begränsning i tiden inte för tredje man avslöja 
KONFIDENTIELL INFORMATION, som erhållits enligt detta AVTAL.   

3.2  Med KONFIDENTIELL INFORMATION avses i detta AVTAL varje upplysning – teknisk, 
kommersiell eller av annan art – oavsett om upplysningen dokumenterats eller icke, 
med undantag för   

a) upplysning, som är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än 
genom PARTS brott mot innehållet i detta avtal;   

b) upplysning, som PART kan visa att denne redan kände till innan han mottog den från 
Informationsgivaren;   

c) upplysning, som PART mottagit eller kommer att mottaga från tredje man utan att vara 
bunden av sekretessplikt i förhållande till denne.   

I fall som avses under c. ovan har dock mottagande part ej rätt att avslöja för 
utomstående att samma upplysning även mottagits från den andra parten enligt detta 
avtal.  
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Mottagaren får heller inte visa tredje man produkter, prov, modeller eller andra fysiska 
objekt som tillhandahållits av informationsgivaren och som innehåller eller kan avslöja 
KONFIDENTIELL INFORMATION.  

 

4. BEHÖRIGA PERSONER  

4.1. PARTERNA förbinder sig att tillse att KONFIDENTIELL INFORMATION endast delges 
sådana personer som behöver informationen för genomförande av AVTALETS ändamål 
och att dessa personer inte till utomstående vidarebefordrar KONFIDENTIELL 
INFORMATION. Det åligger därvid PART att tillse att de personer som kan antas komma 
i kontakt med information av konfidentiell natur är bundna att hemlighålla denna 
information i samma utsträckning som PART enligt detta AVTAL.  

Mottagaren ska upprätta en förteckning över personer som tagit del av KONFIDENTIELL 
INFORMATION som tillhandahållits av Informationsgivaren. Mottagaren ska på begäran 
översända kopia av förteckningen till Informationsgivaren.    

 

5. ÅTERLÄMNANDE AV KONFIDENTIELL INFORMATION 

5.1. Om samarbetet mellan PARTERNA upphör ska all KONFIDENTIELL INFORMATION 
omedelbart återlämnas. Återlämnande av KONFIDENTIELL INFORMATION ska även ske 
om någon av PARTERNA kräver detta. 

 

6. AVTALSBROTT 

6.1. För det fall någon av PARTERNA bryter mot sina skyldigheter enligt AVTALET ska 
 avtalsbrytande PART utge vite till den andra PARTEN om 50 000 kronor vid varje enskilt 
fall.  

6.2. Erhållande av vite utesluter inte att PART vars KONFIDENTIELL INFORMATION olovligen 
har utlämnats kan göra gällande andra åtgärder än vite, såsom t.ex. skadestånd 
motsvarande den skada som åsamkats PARTEN eller att samarbetet PARTERNA emellan 
ska upphöra. 

 

7. ÄNDRINGAR 

Ändringar och tillägg till AVTALET ska, för att vara gällande, vara skriftliga och 
undertecknade av båda PARTER. 

 

8. TVIST 

Tvist med anledning av AVTALET ska prövas av allmän domstol med Stockholms tingsrätt 
som första instans. 
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AVTALET är upprättat i två (2) likadana exemplar, varav PARTERNA tagit var sitt. 

 

Bolag1    Bolag2   

Datum:          Datum:       

Ort:          Ort:       

 

_____________________   ________________________ 

Namn:    Namn: 


