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Sammanfattning 
I med kunskapssamhällets framväxt har kunskap blivit en allt viktigare faktor i privata 

verksamheter. Det har skett en förskjutning från kunskap bunden i realkapital och maskiner 

till kunskap bunden till personer och personal. I och med att man ingår ett anställningsavtal 

och blir anställd innebär det att arbetstagaren åtar sig vissa grundläggande skyldigheter 

gentemot arbetsgivaren. Dessa skyldigheter gäller oavsett om de anges i det skriftliga 

anställningsavtalet eller inte. Den mest grundläggande skyldigheten är att utföra arbete. 

Utöver detta finns några andra viktiga skyldigheter som följer av lag, avtal eller 

domstolspraxis. 

 

Under anställningsförhållandet innehar arbetsgivare och arbetstagare en ömsesidig 

lojalitetsplikt gentemot varandra. Lojalitetsplikten medför bland annat ett förbud för 

arbetstagaren att konkurrera mot arbetsgivaren. Förbudet avser dels konkurrens där 

arbetstagaren utnyttjar arbetsgivarens företagshemligheter, dels konkurrens där arbetstagaren 

använder personlig färdighet, lärdom och vetande som inte utgör företagshemlighet. 

Begreppet företagshemlighet definieras i 1 § 1 st. Lag (1990:409) om skydd för 

företagshemligheter (FHL) som: 

"Information om affärs- eller driftförhållande i en näringsidkares rörelse som 

näringsidkaren håller hemlig och vars röjande är ägnat att medföra skada för 

honom i konkurrenshänseende".  

 

Vilka krav på lojalitet som är motiverade att ställa en arbetstagare måste av naturliga skäl 

variera beroende på bl.a. förhållanden inom branschen, den aktuella verksamhetens 

beskaffenhet, arbetsuppgifternas art, arbetstagarens ställning inom företaget och om 

arbetstagaren på något sätt äventyrat arbetsgivares kundrelationer. Av Arbetsdomstolens 

praxis utläses att en arbetstagare är skyldig att sätta arbetsgivarens intresse framför det egna 

intresset samt att undvika lägen, där han eller hon kan komma i en pliktkollision med 

arbetsgivaren.1  

 

En konkurrensklausul är ett avtal mellan en arbetsgivare och arbetstagare om förbud för 

arbetstagare att efter anställningsförhållandes avslut bedriva konkurrerande verksamhet med 

den forna arbetsgivaren. En konkurrensklausul syftar till att förhindra en arbetstagare att 

                                                
1 Se exempelvis AD 2012 nr 25, AD 2010 nr 42 och AD 1993 nr 18 och däri gjorda hänvisningar 
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nyttja eller sprida företagshemligheter och annat företagsspecifikt kunnande efter 

anställningens upphörande. Rätten att ingå konkurrensbegränsade anställningsavtal kommer i 

konflikt med intresset att å ena sidan upprätthålla fri konkurrens, något som ses som 

hörnpelarna i vår liberala samhällsordning, mot å andra sidan den enskilda individens rätt att 

försörja sig och att fritt erbjuda sin arbetskraft. I svensk rätt återfinns ingen lag som specifikt 

reglerar konkurrensklausuler i anställningsavtal. Konkurrensklausuler regleras i svensk rätt 

genom ett komplext regelverk som består både såväl lagstiftning och som 

kollektivavtalsreglering. Skälighetsbedömningen av konkurrensklausuler bedöms enligt 36 

och 38 §§ Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område 

(AvtL). 

 

I detta arbete utreds Arbetsdomstolens tillvägagångssätt vid prövning av 

skälighetsbedömningen av en konkurrensklausul i ett anställningsförhållande. Av 

rättsfallsgenomgången framgår att domstolen i varje enskilt fall gör en helhetsbedömning av 

samtliga omständigheter. Sammanfattningsvis kan sägas att skälighetsbedömningen utförs i 

en två-stegs modell där en sammanvägning av samtliga omständigheter i det enskilda fallet är 

avgörande. Två-stegs modellen utgörs i följande steg: 

1. Först bedöms om arbetsgivaren har något legitimt intresse av konkurrensklausulen. 

Saknar arbetsgivaren ett legitimt behov av klausulen kan klausulen bedömas som 

ogiltig. Om å andra sidan ett legitimt intresse identifieras går bedömning vidare till 

steg två. 

2. I steg två görs en avvägning in casu mellan arbetsgivarens intresse och arbetstagarens 

möjlighet att efter anställningen försörja sig inom sitt yrke 

 

Två-stegs modellen tar hänsyn till en mängd olika faktorer. Dessa faktorer har delvis vuxit 

fram genom praxis men även med stöd av 1969 års överenskommelse.  

  

Av rättsfallsanalysen kan konstateras att det uppstår en problematik med dagens reglering av 

konkurrensklausuler. Min uppfattning är att de faktorerna som domstolen tillmäter betydelse 

vid en skälighetsbedömning är många och att det inte går att urskilja om någon är 

utslagsgivande. Konsekvensen av detta medför att förutsägbarheten för när en 

konkurrensklausul skall anses bindande är jämförelsevis liten. Vidare menar jag att ett 

komplext område utan tydliga riktlinjer och låg förutsägbarhet kan medföra en in terrorem-
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effekt.2 Ett tydligare och mer förutsebart rättsläge går dock att uppnå. Detta kan ske genom 

lagstiftning, omförhandling av 1969 års överenskommelse branschöverenskommelse eller 

förtydligande i praxis. 

 

Slutligen konstateras att Arbetsdomstolen i AD 2015 nr 8 vidhåller uppfattningen om att, 

prövning av en konkurrensklausuls skälighet ska vidtas med stöd av helhetsbedömning i 

enlighet med tvåstegs modellen. Vidare bekräftar domstolen att en konkurrensklausul utan 

legitimt intresse från arbetsgivarens sida i princip alltid ska bedömas som oskälig enligt 38 § 

AvtL. Vidare menar författaren att AD 2015 nr 8 bekräftar ett flertal faktorer som tidigare 

berörts i praxis. Författaren menar även att rättsfallet AD 2015 nr 8 tar rättsläget i en tydligare 

riktning gällande ingåendet av konkurrensklausuler i ett anställningsavtal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Konkurrensklausuler, AD 2015 nr 8, 1969 års överenskommelse, Know-How, 

Skälighetsbedömning, 38 § AvtL 

                                                
2 Domeij, 2013, s. 287 f.  
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1 Inledning 

Personalchefen: ”Bra, vi är överens. Välkommen! Du kommer att sälja marknadens mest 

avancerade produkter. Förbudet att efter anställningen arbeta för konkurrenterna skyddar det 

viktigaste vi har, kunskapen om marknaden och vår teknik.”  

Arbetssökanden: ”OK, jag förstår.”3 

 

En konkurrensklausul är ett avtal mellan en arbetsgivare och arbetstagare om förbud för 

arbetstagare att efter anställningsförhållandes avslut bedriva konkurrerande verksamhet med 

den tidigare arbetsgivaren. Konkurrensklausulen är utformad som en negativ 

avtalsförpliktelse dvs. en skyldighet att underlåta något. En sådan kan ha olika inriktning och 

syfte.  

 

Huvudregeln vid avtalsingående är pacta sunt servanda men det återfinns begräsningar 

beträffande hur långtgående en konkurrensklausul får vara i sin utformning. 

Skälighetsbedömning av en konkurrensklausul kan i svensk rätt göras antingen med stöd av 

reglerna i ett kollektivavtal, 1969 års överenskommelse, eller, när parterna inte är bundna av 

nyssnämnda kollektivavtal, enligt 38 § AvtL.  

 

Praxis präglas av en stark restriktiv syn beträffande konkurrensklausuler i 

anställningsförhållanden som inte omfattas av tillämpningsområdet i 1969 års 

överenskommelse. Trots den starka restriktivitet som genomsyrar praxis återfinns rättsfall där 

Arbetsdomstolen, på grund av särskilda omständigheter, har funnit konkurrensklausulen som 

skälig och sålunda ansett arbetstagaren som bunden av klausulen. Praxis uppvisar dock att 

Arbetsdomstolen i ett rättsfall kan bedöma en konkurrensklausul som skälig, för att i ett 

rättsfall, med liknande omständigheter 13 år senare, bedöma klausulen som oskälig.4  

1.1 Bakgrund och ämnesval 

Arbetsgivare som arbetstagare har enligt gällande rätt en ömsesidig lojalitetsplikt att iaktta 

gentemot varandra. Lojalitetsplikten går inte att utläsa uttryckligen i lagtexten men plikten 

                                                
3 Domeij, 2013, s. 272 
4 AD 2002 nr 115 och AD 2015 nr 8 
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återfinns i ett flertal av Arbetsdomstolen (AD) avkunnade domar 5 . Arbetsgivarens 

huvudsakliga förpliktelse anställningsförhållandet är att utbetala lön till arbetstagaren, medan 

arbetstagarens är att utföra sina arbetsuppgifter. Förutom detta ska arbetstagaren iaktta en rad 

andra förpliktelse för att inte bryta mot anställningsavtalet så kallade biförpliktelser. 

Biförpliktelser finns reglerade i lag 6  och avtal 7  men även av utfyllande regler till 

anställningsavtalet utvecklade i praxis. Biförpliktelser kan sägas utgöra förhållningsregler 

vilka är kopplade till anställningsavtalet. 8  Sådana biförpliktelser som anses följa av 

anställningsavtalet är arbetstagarens allmänna informations- och upplysningsplikt, ansvar för 

redovisningsmedel och skyldighet att vårda anförtrott gods, skyldighet att inte begå brott 

(krav på vandel), tystnadsplikt och lojalitetsplikt.9 Utöver dessa biförpliktelser följer även ett 

förbud för arbetstagaren att under anställningen bedriva konkurrerande verksamhet med 

arbetsgivaren. Förbudet att konkurrera mot arbetsgivaren består under hela anställningstiden 

och inbegriper således uppsägningstiden. Efter anställningens upphörande upphör dock 

arbetstagarens lojalitetsplikt. För att skydda sig mot konkurrens från en tidigare arbetstagare 

kan en arbetsgivare träffa avtal om konkurrensklausuler.   

 

En konkurrensklausul utgör en så kallad negativ avtalsförpliktelse som innebär att den 

förpliktade åläggs att avstå från att handla på ett visst sätt. En sådan förpliktelse kan vara 

exempelvis att inte starta konkurrerande verksamhet mot sin tidigare arbetsgivare. Det finns 

många anledningar till varför en arbetsgivare vill skydda sin verksamhet mot konkurrens från 

en tidigare anställd. Situationen kan vara att den anställde fått ta del av värdefull information 

och besitter därmed kunskap om företagsspecifikt kunnande som arbetsgivaren inte vill ska 

spridas till konkurrenter.  

 

Användandet av konkurrensklausuler har funnits i flera hundra år. Det återfinns rättsfall 

beträffande konkurrensklausuler i anställningsavtal som sträcker sig tillbaka till 1400 och 

1500-talet. Dessa rättsfall som har sitt ursprung från England avsåg hantverkslärlingar som 

inte tilläts konkurrera med sin före detta läromästare.10 I med kunskapssamhällets framväxt 

                                                
5 Se exempelvis AD 1997 nr 118, AD 1997 nr 36 och AD 1994 nr 79 
6 Se Insiderlag (1990:1342), Sjömanslag (1973:282), Offentlighets- och sekretesslag (2009:400), Högskolelag 
(1992:1434) och Lagen (1994:260) om offentlig anställning 
7  Kan regleras genom kollektivavtalsregler om bisysslor 
8 Källström, 2013, s. 244 f.  
9 Ibid, 244 ff. 
10 Blake, 1960, s. 625 och 631-639 
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har kunskap blivit en allt viktigare faktor i företagens verksamhet.11 Det uttalas i doktrinen att 

det skett en förskjutning från kunskap bunden i realkapital till kunskap bunden i individer. 

Problematiken med detta är att det finns en tendens att lagstiftningen sammanfaller i takt med 

att företagens beroende av individburen kunskap ökar.12 Rätten att ingå konkurrensbegränsade 

anställningsavtal kommer i konflikt med intresset att å ena sidan upprätthålla fri konkurrens, 

något som ses som hörnpelarna i vår liberala samhällsordning, mot å andra sidan den enskilda 

individens rätt att försörja sig och att fritt erbjuda sin arbetskraft.  

 

Huvudregeln vid avtalsingående är pacta sunt servanda men det återfinns begräsningar 

beträffande hur långtgående en konkurrensklausul får vara i sin utformning. Det finns 

bestämmelser härom i kollektivavtalet 1969 års överenskommelse om konkurrensklausuler. 

Fahlbeck menar att överenskommelsen torde ha träffats mot bakgrund av hot om att 

lagstiftning annars kunde övervägas.13 Prövningen av en konkurrensklausuls skälighet utgår 

från överenskommelsens regler, under förutsättning att parterna är bundna av kollektivavtalet. 

För icke-kollektivavtalsbundna parter utgår bedömning av 36 och 38 §§ AvtL. Vid 

bedömning av huruvida en konkurrensklausul är att bedömas som skälig eller ej enligt 38 § 

AvtL tas hänsyn till, å ena sidan, vikten av det intresse som arbetsgivaren önskar skydda och, 

å andra sidan, arbetstagarens intresse av att fritt kunna nyttja sin arbetskraft. En 

konkurrensklausul kan jämkas eller lämnas utan avseende om konkurrensförbudet inte 

framstår som skäligt. 14 Mot bakgrund av att varken 1969 års överenskommelse, lagstiftningen 

eller förarbetsuttalanden avseende 36 och 38§ AvtL beskriver närmare innebörden av 

skälighetsrekvisitet, har rättsläget närmare formats genom rättspraxis. Praxis präglas av en 

stark restriktiv syn beträffande konkurrensklausuler i anställningsförhållanden som inte 

omfattas av 1969 års tillämpningsområde. Trots den starka restriktivitet som genomsyrar 

praxis avseende att låta konkurrensklausuler som inte omfattas av tillämpningsområdet för 

1969 års överenskommelse vinna giltighet, återfinns rättsfall där Arbetsdomstolen, på grund 

av särskilda omständigheter, har funnit konkurrensklausulen som skälig och sålunda ansett 

arbetstagaren som bunden av klausulen.  

 

                                                
11 Edström, 2003, s. 6 
12 Ibid, 2003, s. 6 
13 Fahlbeck, 1992, s. 107 
14 Jämkningen kan t.ex. avse ett till konkurrensklausulen kopplat avtalsvite. Jämkning görs med stöd av 36 § 
AvtL 
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En lag som gränsar till konkurrensklausuler är Lag (1990:409) om skydd för 

företagshemligheter (FHL). Lagen avser att skydda företagshemligheter och i de inledande 

bestämmelserna ges i 1 § en definition av begreppet företagshemlighet och 2 § stadgar att 

lagen endast gäller obehöriga angrepp på företagshemligheter. FHL reglerar inte några 

specifika regler om konkurrensklausuler, emellertid omfattar 7 § 1 st. en regel som tar sikte på 

skadeståndsskyldighet för arbetstagare som 

”uppsåtligen eller av oaktsamhet utnyttjar eller röjer en företagshemlighet hos 

arbetsgivaren som han fått de av i sin anställning under sådana förhållanden att 

han insåg eller borde ha insett att han inte fick avslöja den.” 

  

Ovanstående bestämmelse gäller således under anställningsförhållandet. Efter det att 

anställningen upphört tillämpas första stycket endast om det finns synnerliga skäl se 7 § 2 st. I 

prop. 1987/88:155 exemplifieras kravet på synnerliga skäl:  

”Synnerliga skäl får i allmänhet anses föreligga då en arbetstagare har tagit 

anställning hos näringsidkaren i syfte att komma över hemlig information eller 

då han under sin anställning har förberett ett överförande av hemlig 

information till en konkurrerande verksamhet.”15 

 

Gränsdragningen mellan första och andra stycket diskuteras inte i lagförarbetena. Av 

doktrinen framgår dock att avgörande för gränsdragningen är dagen för anställningen 

upphörande dvs. när uppsägningstiden gått till ända. Tidpunkten ska bestämmas med ledning 

av regleringen i Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) eller därifrån avvikande avtal.16 

 

FHL ger sammanfattningsvis ett begränsat skydd för företagshemligheter efter det att 

anställningsförhållandet upphört. I detta sammanhang bör även understrykas att bestämmelsen 

i 7 § 2 st. FHL dispositiv och kan därför ersättas av bestämmelser i enskilda anställningsavtal 

eller avtal mellan arbetsmarknadens parter. Inte sällan önskar arbetsgivare ett mer omfattande 

skydd mot konkurrens. Detta kan uppnås genom avtal om förbud för arbetstagare att efter 

anställningens upphörande bedriva konkurrerande verksamhet med arbetsgivaren.17 

                                                
15 1987/88:155, s. 45 
16 Fahlbeck, 2013, s. 461 
17 Ibid, s. 144 
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1.2 Syfte  

Konkurrensklausuler i anställningsförhållanden godkänns av rättsordningen. Av 38 § 

avtalslagen framgår emellertid att en arbetstagare inte är bunden av en konkurrensklausul om 

denna sträcker sig längre än vad som är skäligt. Detta arbetes övergripande syfte är att 

fastställa vad som menas med att en konkurrensklausul inte får sträcka sig längre än vad som 

är skäligt. I detta ingår även att fastställa vilka bedömningskriterier som varit bestämmande 

för utgången i denna bestämning. 

Särskilt kommer AD 2015 nr 8 att analyseras för att se på vilket sätt avgörandet kan påverka 

hittillsvarande rättspraxis.  

Vidare syftar arbetet till att analysera vilka problem som uppstår med dagens reglering och 

hur dessa problem skulle kunna åtgärdas. 

1.3 Utgångspunkter och avgränsning 

I skrivande stund är det normerande kollektivavtalet, 1969 års överenskommelse, uppsagt. 

Svenskt Näringsliv sade upp kollektivavtalet under våren 2014 och förhandlingar om ett nytt 

kollektivavtal mellan parterna pågår under 2015.18Konkurrensklausulers vara eller icke vara 

är ett ämne som därför kan debatteras och diskuteras. Detta arbete ämnar inte till att ha någon 

rättspolitisk prägel. Konkurrensklausulers ”vara eller icke vara” är sålunda inget som kommer 

beröras i detta arbete. 

 

Arbetet är avgränsat till att endast belysa de problem som kan uppstå med dagens reglering 

samt hur denna problematik kan hanteras av rättstillämparen, lagstiftaren och de berörda 

parterna. Således syftar arbetet inte till att arbeta fram en renodlad de lege ferenda-slutsats. 

Avgränsningen är motiverad dels av intresset av att presentera ett arbete som är ej 

partibunden, dels även av utrymmesskäl.  

 

Då konkurrensklausuler används av olika parter i olika positioner, inte enbart i privata 

anställningsavtal utan även vid uppdragsavtal, licensavtal, inköps- och leveransavtal, joint 

venture avtal och vid avtal om företagsöverlåtelse vill jag i detta sammanhang förtydliga att 

                                                
18 Avtal om användning av konkurrensklausuler i anställningsavtal har dock träffats mellan Svenskt Näringsliv 

och PTK, se bilaga 2 
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arbetet är avgränsat till konkurrensklausuler upprättade i privata anställningsavtal.19 Mot 

bakgrund av syftet med arbetet är det avgränsat till att inte beröra konkurrensklausuler vid 

företagsöverlåtelse. Vidare har inte någon redogörelse avseende sekretessklausuler samt 

konkurrensrättsliga frågeställningar varit motiverad att genomföra med beaktande av arbetets 

syfte. Således kommer arbetet inte beröra huruvida konkurrensrättsliga regleringar i 

konkurrenslag (2008:579) kan användas för att få en konkurrensklausul jämkad eller 

ogiltighetsförklarad. Framställningen behandlar sammanfattningsvis endast 

konkurrensklausuler i anställningsavtal som ingås mellan arbetsgivare och arbetstagare.  

 

Något komparativt resonemang kommer inte att föras beträffande den svenska rättsliga 

regleringen av konkurrensklausuler i anställningsavtal i förhållande med andra länders. En 

komparativ analys av olika rättsordningars reglering avseende konkurrensklausuler i 

anställningsavtal är i sig ett mycket intressant, men utrymmet för en sådan studie återfinns 

inte i detta arbete.  

 

Någon reglering avseende konkurrensklausuler i anställningsavtal återfinns inte på EU-nivå.  

En artikel som dock kan utgöra en begränsning för konkurrensklausuler är artikel 45 FEUF, 

vilken reglerar fri rörlighet för arbetstagare. Jag finner det intressant att utreda frågan 

huruvida konkurrensklausuler kan tänkas utgöra hinder för den fria rörligheten. Men i likhet 

vad som konstaterats ovan beträffande komparation med andra länders rättliga regleringar, 

finner jag att utrymmet för en djupare diskussion rörande artikel 45 inte finns i detta arbete. 

Artikel 45 FEUF kommer dock att kort beröras i kap 3 men inte utredas i den utsträckning 

som krävs för att finna svar på om konkurrensklausulen kan tänkas utföra ett hinder mot den 

fria rörligheten.  

 

I arbetet förekommer begrepp som företagshemligheter, tillverkningshemligheter och know-

how att användas. Någon distinktion mellan dessa begrepp eller inbördes åtskillnad kommer 

inte göras.  

 

Arbetet syftar inte till att återge själva rättsprocessen i Arbetsdomstolen. Arbetet har för avsikt 

att redogöra för hur Arbetsdomstolen behandlat bedömningen av skäligheten av en 

konkurrensklausul i anställningsavtal.  

                                                
19 Tonell, 2012, s. 155 
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1969 års överenskommelse anger ”begränsning av användningsområdet för och innehållet i 

s.k. konkurrensklausuler i tjänsteavtal”. Fahlbeck menar att formuleringarna i 1969 års 

överenskommelse ger intrycket av att överenskommelsen endast är tillämplig i förhållande till 

traditionell industriverksamhet inom tillverkningsindustrin.20 Således är en vanlig uppfattning 

att kollektivavtalsbundna företag som inte tillverkar sina egna produkter, dvs. företag inom 

tjänste-, kunskaps- och informationssektorn, inte är tillåtna att använda konkurrensklausuler.21 

Trots detta går det endast att finna rättsfall från Arbetsdomstolen som avser arbetsgivare på 

den privata sektorn och arbetstagare som är tjänstemän, när det kommer till 

skälighetsbedömning enligt 38 § AvtL av konkurrensklausuler införda i anställningsavtal. 

Arbetet är följaktligen begränsat till att endast omfatta arbetsgivare inom den privata sektorn 

och arbetstagare som är tjänstemän. 

 

Av vad tidigare anförts är arbetstagarens huvudsakliga förpliktelse i anställningsavtalet att 

utföra sina arbetsuppgifter. Vid sidan av denna huvudförpliktelse följer ett antal 

biförpliktelser av lag och avtal. Sådana biförpliktelser som anses följa av anställningsavtalet 

är som ovan nämnt arbetstagarens allmänna informations- och upplysningsplikt, ansvar för 

redovisningsmedel och skyldighet att vårda anförtrott gods, skyldighet att inte begå brott 

(krav på vandel), tystnadsplikt och lojalitetsplikt. Dessa biförpliktelser kommer inte att 

beröras grundligt uppsatsen. Denna avgränsning är motiverad mot bakgrund av arbetets syfte.  

1.4 Metod och material 

Metodmomentet i ett arbete kan sägas vara avgörande faktor, beträffande om studien kan 

anses vetenskaplig eller ej. Metoden kan anses utgöra en länk mellan problemformuleringen 

och ett eventuellt påstående eller antagande med stöd av det underlag av rättskällor, statistik 

och eventuell empiri som utgör studiens kärna. 22  I metodsammanhang talas det inom 

rättsvetenskapen om rättskällelära, juridisk metod och rättsvetenskaplig metod. 

Rättskälleläran är metoden med snävast karaktär i den bemärkelsen att den endast pekar på 

vilka regler som kan, bör och får involveras i studien.23 Inom rättsvetenskapen är begreppet 

vetenskaplighet problematiskt i den bemärkelsen att rättsvetenskapens påstående och 

                                                
20 Fahlbeck, 2013, s. 163 
21 Ibid, s. 163 
22 Sandgren, 2007, s. 35 
23 Ibid, s. 36 
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yttranden inte går att förställa empiriskt.24 Sandgren menar att problemet kan lösas om man 

låter auditoriet25 avgöra om något kan anses vara vetenskapligt eller inte.26 Wallén menar, i 

likhet med Sandgren, att andra vetenskapsmäns medtycke är av vikt vid avgörande om något 

är att beakta som vetenskapligt.27 Sandgren framhåller att detta synsätt i första hand är tänkt 

att appliceras på traditionell rättsvetenskap, således bortses från metoder där undersökningar 

av empiristisk karaktär kan ingå så som exempelvis intervjuer. Den traditionella juridiska 

metoden intar sålunda en mellanställning då den är ett vagare begrepp i jämförelse med 

rättskälleläran, men är något snävare än rättsvetenskaplig metod. Till rättsvetenskaplig metod 

hör de undersökningar som är väldigt omfattande i den bemärkelsen att de är mer tillåtande 

vad gäller information och var denna information kan inhämtas. Inte sällan innehåller till 

exempel en rättsvetenskaplig studie empiriskt material i form av exempelvis intervjusvar.28  

 

Mot bakgrund av vad som redovisats ovan bortses från tanken om att endast använda 

rättskälleläran eller juridisk metod till fördel för en tillämpning av den rättsvetenskapliga 

metoden. Rättsvetenskaplig metod inbegriper dock rättskälleläran, som används i syfte för att 

analysera och fastställa gällande rätt, men också andra metoder exempelvis komparativ 

metod.29 Sammantaget är rättsvetenskaplig metod den som är mest lämpad för arbetets syfte 

mot bakgrund av att intryck och ledning kommer hämtas från andra källor och metoder än de 

som innefattas av rättskälleläran och juridisk metod.  

 

För att uppnå syftet med arbetet krävs att de lega late utreds och analyseras. Med stöd av 

rättskälleläran kommer de traditionella rättskällorna att studeras. Som ovan nämnts innebär 

rättskällelära en teori om vilka källor som ska och får avvändas för att analysera de lega 

late.30 Rättskälleläran innebär att lag, lagförarbeten, praxis och doktrin analyseras i hierarkisk 

ordning. Begreppet innefattar även rättskälleprinciper t.ex. oskrivna principer för 

rättskällornas tolkning, analogier samt principer vid normkollision. Sandgren understryker att 

rättskälleläran inte är oföränderlig, utan har vidgats under senare år genom exempelvis icke 

bindande reglering (så kallad soft law) och genom europeiseringen.31 För att uppfylla syftet 

med denna kommer de traditionella rättskällorna i förening med 1969 års överenskommelse 
                                                
24 Sandgren, 2006, s. 537 
25 I detta fall åsyftar Sandgren rättsvetenskapens samlade mening 
26 Sandgren, 2006, s. 537 
27 Wallén, 1996, s. 23 
28 Sandgren, 2007, s. 39 
29 Ibid, s. 36-38 
30 ibid, s. 36 
31 Ibid, s. 37 



 16 

att beaktas vid analys av de lega late. 1969 års överenskommelse kan inte hänföras under 

någon av de traditionella rättskällorna men har i lagförarbeten, praxis och doktrin fått status 

som rättskälla. Således har 1969 års överenskommelse tillmäts sådan betydelse att det finns 

ett behov att den beaktas i arbetet.   

 

Rättsfallstolkningen i arbetet syftar till att klargöra hur Arbetsdomstolen kommer fram till 

skälighetsbedömning av en konkurrensklausul. Rättsfallen har analyseras med tillämpning av 

en objektiv rättsfallstolkning, något som innebär att författaren tolkat rättsfallen i den rättsliga 

kontext dessa befinner sig i.32 De rättsfall som kommer analyseras i arbetet är från år 1976 

och framåt, detta är motiverat utifrån omarbetningarna av AvtL. De rättsfall som valt ut i 

rättsfallsanalysen behandlar konkurrensklausuler om ingåtts mellan arbetstagare och 

arbetsgivare i privat sektor. Rättsfallen är redovisade utifrån vilken bransch arbetsgivaren 

verkar inom. Syftet med detta har varit att åskådliggöra om konkurrensklausuler inom vissa 

branscher oftare kommer upp till prövning i Arbetsdomstolen. Inom varje branschkategori är 

rättsfallen redovisade i kronologisk ordning tydliggöra utvecklingen av konkurrensklausuler 

inom den specifika branschen.   

 

En jämförelse kommer göras mellan samtliga rättsfall i rättsfallsgenomgången i jämförelse 

med AD 2015 nr 8. Detta moment i arbetet syftar till besvara hur AD 2015 nr 8 förhåller sig i 

förhållande till tidigare praxis på rättsområdet. Genom att besvara ovanstående kommer ett 

resonemang föras angående om AD 2015 nr 8 förändrar praxis i något hänseende.  

 

Eftersom problem med den rådande regleringen av konkurrensklausuler påträffas i analysen 

har arbetet sökt belysa dessa samt motiverat att dessa bristfälligheter borde avhjälpas. Då 

arbetet inte syftar till att presentera en renodlad de lege ferenda-slutsats kommer endast en 

diskussion beträffande hur bristfälligheterna kan hanteras. Kleineman anser att vetenskaplig 

forskning kan bedrivas med stöd av kritisk rättdogmatik. Syftet med en sådan forskning blir 

att visa att de lege lata inte är tillfredställande samt att problemet bör åtgärdas.33 Mot 

bakgrund av syftet med detta arbete är kritisk rättsdogmatiskt metodval inte det metodval som 

tillämpas. Den valda metoden har presenterats ovan.   

 

                                                
32 Lehrberg, 2006, s. 153 
33 Kleineman, 2013, s. 39  
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En distinktion mellan vad som utgör primärmaterial och sekundärmaterial har företagits i 

arbetet. De traditionella rättskällorna har används och i samtliga fall har material hämtats 

genom primärmaterial. Användande av sekundärmaterial kan resultera i bristfällig eller skev 

information för de syften en viss läsare har.34 Sålunda har primärmaterial använts, för att 

undvika risken för att urval och tillrättalägganden gjorts ett eventuellt sekundärmaterial. 

 

Utbudet av rättsvetenskaplig litteratur som behandlar konkurrensklausuler i anställningsavtal 

är tämligen begränsat, vilket har medfört att litteratur från 1992 har fått användas. Adlercreutz 

och Flodgrens bok ”Konkurrensklausuler i anställningsavtal och vid företagsöverlåtelser”35 är 

den bok som främst bringat kunskap på området. Boken har ofta åberopats av 

Arbetsdomstolen och utgör doktrin på området.36  Litteraturen har främst används som 

tolkningshjälp i de avseenden förarbetena inte givit svar på frågeställningarna. På grund av 

avsaknad av rättsvetenskaplig litteratur har artiklar använts i vissa hänseenden.  

1.5 Disposition 

Arbetet är disponerat i sex kapitel, varav det första ger en kort inledning och redogörelse av 

syfte, avgränsningar, metod och material. I kapitel 2 görs en genomgång av 

anställningsförhållandet. I detta kapitel presenteras vad som avses med lojalitetsplikt och när 

en sådan upphör. Detta kapitel syftar till att ge läsaren ska få en grundläggande förståelse om 

vad ett anställningsförhållande medför.  

 

I kapitel 3 beskrivs regleringen av konkurrensklausuler i anställningsavtal. Syftet med kapitlet 

är att ge läsaren en inblick i det regelverk som aktualiseras beträffande konkurrensklausuler i 

anställningsavtal. Kapitlet inleds med en beskrivning av vad en konkurrensklausul är och 

konsekvenserna av en sådan. Vidare presenteras olika former av konkurrensklausuler. I 

kapitel beskrives även 1969 års överenskommelse, dess tillämpnings – och skyddsområde, 

vilka anställda som omfattas av överenskommelsen, reglering rörande bindningstid, 

ekonomisk ersättning till den anställde med konkurrensklausul med en konkurrensklausul 

införd i sitt anställningsavtal, konkurrensklausulens materiella innebörd, ordningsregler, 

förhandlingsordning och tvistelösning, sanktioner vid avtalsbrott samt överenskommelsen 

                                                
34 Seipel, 2014, s. 224 
35 Adlercreutz, Axel & Flodgren, Boel, Om konkurrensklausuler i anställningsavtal och vid företagsöverlåtelse, 
Institutionen för handelsrätt - Lunds Universitet, Lund, 1992 
36 Se AD 1994 nr. 65 och NJA 2010 s. 629 
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normerande verkan utanför giltighetsområdet. Kapitlet redogör även för den rättsliga 

regleringen av konkurrensklausuler enligt 36 och 38 §§ AvtL. Vidare berör kapitlet 

arbetsgivaren, arbetstagaren och samhällets skyddsintressen. Detta för att frambringa en 

uppfattning hos läsaren att det är av vikt vid känna till vilka intressekonflikter som råder 

mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Samhällets intresse kommer även att presenteras 

eftersom detta är något som beaktats av arbetsdomstolen vid skälighetsbedömning enligt 38 § 

AvtL. Kapitlet behandlar även mycket översiktligt förhållandet mellan konkurrensklausuler i 

anställningsavtal och annan konkurrensbegränsande lagstiftning.  

 

I kap 4 presenteras 18 rättsfall från Arbetsdomstolen. Gemensamt för rättsfallen är att dessa 

avser konkurrensklausuler som inte omfattas av 1969 års överenskommelses 

tillämpningsområde. Presentation av rättsfallen kommer göras utifrån i vilken bransch som 

arbetsgivaren är verksam inom. Som ovan nämnt är rättsfallen redovisade i kronologisk 

ordning tydliggöra utvecklingen av konkurrensklausuler inom den specifika branschen. 

Kapitel 5 syftar till att analysera och diskutera den problematik som uppstår avseende 

arbetsdomstolens prövning av konkurrensklausuler i anställningsavtal. Resonemang kommer 

föras mot stöd av den rättsfallspresentation som gjorts i kapitel 4. Även en problematisering 

av gällande rätt och rättsutvecklingen i praxis kommer föras och hur uppkomna 

problematiken kan hanteras. I detta kapitel kommer en jämförelse mellan AD 2015 nr 8 och 

tidigare avkunnad praxis att diskuteras. Avslutningsvis kommer en sammanfattande 

diskussion att presenteras där en redogörelse av synpunkter och slutsatser kommer beskrivas.  
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2 Anställningsförhållandet 

2.1 Inledning 

Avtalet mellan arbetsgivare och arbetstagare benämns anställningsavtal. Anställningsavtalet 

karakteriseras såsom konsensualavtal, eftersom det inte förekommer något formkrav vid 

ingåendet. Det finns tre principiellt olika sätt att ingå ett anställningsavtal. För det första kan 

anställningsavtal ingås i enlighet med 1 kap AvtL om slutande av avtal, dvs. genom en 

gemensam viljeförklaring där ett anbud från arbetsgivaren accepteras av arbetstagaren. Detta 

kan ske både muntligt eller skriftligt. Ett avtal kan även komma tillstånd genom ett 

konkludent handlade. Vid konkludent handlande agerar parterna som om ett bindande avtal 

förelåg mellan dem. I AD 1999 nr 5 uttalar domstolen:  

”För att ett anställningsavtal skall komma till stånd krävs i princip att parterna 

gett samstämmiga viljeförklaringar i frågan. Ett anställningsavtal kan 

emellertid uppkomma också genom att arbetsgivaren uppträder på ett sådant 

sätt att den anställningssökande med fog får uppfattningen att han eller hon 

blivit anställd. Den som påstår att ett anställningsförhållande har uppkommit 

har bevisbördan för att det förehåller sig på detta sätt.”   

 

Slutligen kan ett anställningsavtal komma stånd genom att arbetsgivaren handlar vårdslöst i 

en anställningssituation eller andra kontakter med arbetssökande. Handlandet från 

arbetsgivarens sida ska vara av sådan karaktär att arbetssökande med fog fått uppfattningen 

att en anställning kommit till stånd. Detta har exemplifierats genom praxis där 

Arbetsdomstolen slagit fast att vårdslöst handlande föreligger i en situation där arbetsgivare 

kontaktar en arbetssökande för att ställa frågor om utformning om visitkort, varmed 

arbetssökande tolkar detta som att överenskommelse om anställning föreligger.37  

 

De två väsentligaste förpliktelserna som följer av ett anställningsavtal är arbetsgivarens 

skyldighet att utbetala lön och arbetstagarens skyldighet att utföra det arbete som 

arbetstagaren vid anställningstillfället måste antas ha känt till förekom i den typ av anställning 

som är i fråga. Vid sidan av dessa förpliktelser finns arbetstagares biförpliktelser. 

Biförpliktelser finns reglerade i lag och avtal men följer även av praxis. Biförpliktelser kan 

sammanfattningsvis sägas behandla sådana normer om vad arbetsgivare och arbetstagare har 
                                                
37 Källström, 2013, s. 109 
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att iaktta under och i viss mån efter anställningen. Biförpliktelser handlar således om hur 

parterna i anställningsförhållandet ska samverka liksom beakta och respektera vardera partens 

intressen.38  

2.2 Biförpliktelser  

Arbetsgivare som arbetstagare har enligt gällande rätt en ömsesidig lojalitetsplikt att iaktta 

gentemot varandra. Lojalitetsplikten går inte att utläsa uttryckligen i lagtexten men plikten 

återfinns i ett flertal av Arbetsdomstolens avkunnade domar. Vad som utgör lojalitet varierar 

beroende på förhållandena inom verksamhetsområdet, verksamhetens beskaffenhet, 

arbetsuppgifternas art, arbetstagarens ställning och om arbetstagaren på något sätt hasarderat 

arbetsgivarens kundrelationer.39 Lojalitetsplikten medför främst ett förbud att konkurrera mot 

arbetsgivaren. Förbudet avser dels konkurrens där arbetstagaren utnyttjar arbetsgivarens 

företagshemligheter, dels konkurrens där arbetstagaren använder personlig färdighet, lärdom 

och vetande som inte utgör företagshemlighet. Tystnadsplikt innefattas även inom ramen för 

lojalitetsplikten, så även en skyldighet att visa integritet genom att exempelvis inte ta emot 

eller erbjuda mutor, skyldighet att visa aktsamhet och omsorg samt skyldighet att prestera en 

fullgod arbetsinsats.40  

 

I AD 1994 nr 79 har AD formulerat det krav på lojalitet som följer av anställningsavtalet i på 

följande sätt:  

”Den grundläggande synpunkten är att arbetstagaren inte fåt skada 

arbetsgivaren. Gemensamt för de skilda aspekterna på kravet på lojalitet är att 

tanken att anställningsavtalet inte enbart består i utbyte av vanliga 

förmögenhetsrättsliga prestationer, utan skapar ett personligt förhållande 

mellan parterna. Anställningen grundar förpliktelser som går längre än vad 

som gäller i kontraktsförhållanden i allmänhet; de ligger vid sidan av själva 

arbetsprestationerna och skulle därför kunna karakteriseras som biförpliktelser. 

Skall man söka ange en gemensam synpunkt är det att arbetstagaren är skyldig 

att sätta arbetsgivaren intresse framför sitt eget för att undvika lägen, där han 

kan komma i pliktkollision.”  

 

                                                
38 Källström, 2013, s. 244 
39 SOU 2008:63, s. 83 
40 Fahlbeck, 1992, s. 94 f.  
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Sanktioner och påföljder som kan aktualiseras när en arbetstagare bryter mot lojalitetsplikten 

är att arbetstagaren kan sägas upp eller, vid ett grovt åsidosättande av lojalitetsplikten, 

avskedas. Arbetstagare kan därutöver bli skadeståndsskyldig gentemot arbetsgivaren. 

 

7 § FHL stadgar att en arbetstagare som uppsåtligen eller av oaktsamhet utnyttjar eller röjer 

en företagshemlighet hos arbetsgivaren ska ersätta den skada som uppkommer genom hans 

förfarande. Skadeståndsskyldigheten omfattar såväl allmänt som ekonomiskt skadestånd. 

Därutöver kan en arbetstagare som bryter mot lojalitetsbestämmelse i kollektivavtal bli 

skadeståndsskyldig enligt 55 och 56 §§ lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet 

(MBL). I detta sammanhang bör poängteras att straffrättsliga sanktioner kan vara för handen 

om arbetstagaren gör sig skyldig till brott mot tystnadsplikt enligt 20 kap. 3 § Brottsbalk 

(1962:700) (BrB) eller trolöshet mot huvudman enligt 10 kap 5 § BrB.  

2.3 Lojalitetspliktens upphörande 

Huvudregeln är att lojalitetsplikt upphör när anställningen avslutas. Lojalitetsplikten har inte 

någon efterverkan effekt för arbetsgivaren eller arbetstagaren. Detta medför att arbetstagaren 

kan, om denne önskar, utnyttja och yppa sitt know-how från den tidigare anställningen och 

bedriva konkurrerande verksamhet.41 I 7 § 2 st. FHL finns dock ett undantag från denna 

huvudregel. 7 § 1 st. FHL fastställer att en arbetstagare som röjer eller utnyttjar en 

företagshemlighet som denne fått del av under sin anställning ska ersätta arbetsgivaren för 

uppkommen skada om arbetstagaren insåg eller borde ha insett att informationen inte fick 

avslöjas. 7 § 2 st. FHL tar sikte på om situationer där förfarandet äger rum efter det att 

anställningen upphört. Emellertid krävs synnerliga skäl för att arbetstagaren ska bli 

ersättningsskyldig enligt 7 § 2 st. FHL. I prop. 1987/88:155 exemplifieras kravet på 

synnerliga skäl:  

”Synnerliga skäl får i allmänhet anses föreligga då en arbetstagare har tagit 

anställning hos näringsidkaren i syfte att komma över hemlig information eller 

då han under sin anställning har förberett ett överförande av hemlig 

information till en konkurrerande verksamhet.”42 

 

I likhet med vad som tidigare påpekat ger sammanfattningsvis ett begränsat skydd för 

företagshemligheter efter det att anställningsförhållandet upphört.  
                                                
41 Källström, 2013, s. 245 
42  Prop. 1987/88:155, s. 45 
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3 Konkurrensklausuler i anställningsavtal 

3.1 Inledning  

En konkurrensklausul är ett avtal mellan en arbetsgivare och arbetstagare om förbud för 

arbetstagare att efter anställningsförhållandes avslut bedriva konkurrerande verksamhet med 

den tidigare arbetsgivaren. Konkurrensklausulen är utformad som en negativ 

avtalsförpliktelse dvs. en skyldighet att underlåta något. En sådan kan ha olika inriktning och 

syfte, trots detta går det endast att urskilja tre olika huvudsyften hos en konkurrensklausul. En 

konkurrensklausul vara utformad som: 

• Marknads(konkurrens)klausul, där syftet med skyddet är att skydda arbetsgivaren 

mot konkurrens på en begränsad marknad och om en begränsad kundkrets. Skyddet 

kommer att omfatta även de kunskaper om och kontakter med kunder som arbetaren 

fått under anställningen, och därmed den personliga goodwill som arbetstagaren kan 

ha byggt upp under anställningen. En marknadsklausul syftar således inte att ge skydd 

mot att den anställde använder kunskaper och insikter som denne förvärvat under 

anställningen.  

• Informations- och företagshemlighets(konkurrens)klausul syftar till att skydda 

arbetsgivaren mot att arbetstagaren efter anställningen för egen räkning utnyttjar sina 

kunskaper om arbetsgivarens verksamhet.  

• Kompetens(konkurrens)klausul vars huvudsakliga syftet är att behålla s.k. 

nyckelmedarbetare. Syftet med en kompetensklausul kan vara att medarbetaren är 

avgörande vad gäller företagets värde och därmed avgörande för företagets 

överlevnadsförmåga. Ytterligare en anledning att införa en kompetensklausul i ett 

anställningsavtal kan vara att arbetsgivaren vill skydda de investeringar som 

arbetsgivaren gjort i form av utbildningar och kompetensutveckling etc. hos den 

anställde. 

 

 Det händer inte sällan att det finns element av alla dessa ovan nämnda syften förenade i en 

och samma konkurrensklausul.43   

 

Konkurrensklausulen är vanligen förenad med en påföljd vid eventuell överträdelse. Brott mot 

en giltig konkurrensklausul är ett avtalsbrott, där skadestånd är den sedvanligaste påföljden. 
                                                
43 Fahlbeck, 2013, s. 144 f.  
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För att undvika svårigheter44, som kan uppstå vid talan om skadestånd på grund av att brott 

mot en konkurrensklausul, förekommer det ofta särskilda bestämmelser om vite.45 Det händer 

inte sällan att konkurrensklausuler är förenade med ett förbud mot att yppa eller utnyttja 

hemlig information.46   

 

Av vad som hittills beskrivits kan således sägas att en konkurrensklausul oftast är utformad i 

tre komponenter: 

• Konkurrensförbud, 

• Tystnadsförpliktelse och 

• Påföljdsreglering 

 

I svensk rätt återfinns ingen lag som specifikt avser konkurrensklausuler i anställningsavtal. 

Konkurrensklausuler regleras i svensk rätt genom ett komplext regelverk som består både av 

lagstiftning och kollektivavtalsreglering. De tre ovan nämnda komponenter bör hållas isär 

eftersom konkurrensklausuler bedöms enligt 38 § AvtL, medan bedömningen av de andra två 

sker med stöd av 36 § AvtL.47 Trots att bedömningsgrunderna, sedan ändringarna 1976 i 

avtalslagen, är desamma kan ändå rättsenligheten utfalla olika. Vidare är förutsättningarna för 

jämkning inte alltid densamma.48  

3.2 1969 års överenskommelse 

Avtalslagen trädde ikraft 1915 och innehöll redan då en reglering avseende jämkning av 

konkurrensklausuler. Regleringen återfanns, i likhet med idag, i 38 § AvtL och avsåg alla 

avtal beträffande begränsning av konkurrens, oavsett vilka parterna var. Motivet bakom 

regleringen var att förebygga missbruk av avtalsfriheten. Obligationsrättskommittén ansåg att 

det var ”av behovet påkallat, att laga verkan frånkännes sådana konkurrensförbud, som 

överskriva billighetens gränser”.49   

 

Mot bakgrund av att det på arbetsmarknaden förekom konkurrensklausuler som begränsade 

arbetstagarens frihet efter det att anställningen upphört presenterades en interpellation i 
                                                
44 Dels att bevisa att skada inträffat, dels ekonomisk skada.  
45 Adlercreutz, 1992, s. 67 
46 Fahlbeck, 1992, s. 105 
47 Prop. 1975/76:81, s. 149 
48 Fahlbeck, 2013, s. 145 
49 Förslag till lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område 
(Obligationsrättskommittén), 1914, s.160 
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riksdagen 1946. I interpellationen framfördes problematiken med att missbruk ofta förekom 

och att åtgärder mot detta missbruk efterlystes. Den dåvarande justitieministern Herman 

Zetterberg hänvisade i sitt svar till att överläggningar mellan berörda organisationer på 

arbetsmarknaden pågick men att lagstiftning kunde övervägas om ”det icke på frivillighetens 

väg kan vinnas en för de anställda tillfredställande lösning på problemet.”.501947 träffades en 

överenskommelse om konkurrensklausuler mellan Svenska arbetsgivarföreningen (SAF) och 

Sveriges industritjänstemannaförbund (SIF) samt SAF och Sveriges arbetsledarförbund 

(SALF), en överenskommelse som inte hade någon större genomslagskraft. Konsekvensen av 

detta var att överenskommen sades upp av arbetstagarparterna 1961. Det dröjde till 1969 

innan en ny överenskommelse träffades mellan SAF å enda sidan och SIF å andra sidan, 

SALF och Civilingenjörernas riksförbund (CF).51 Fahlbeck menar att överenskommelsen 

torde i likhet med överenskommelsen från 1947 ha träffats mot bakgrund av hot om att 

lagstining annars kunde övervägas. I och med 1969 års överenskommelse avtog behovet av 

lagstiftning, något som återspeglas i förarbetena till FHL.52  

 

1969 års överenskommelse angiver under vilka förutsättningar arbetsgivare och arbetstagare 

äger ingå anställningsavtal med innehållande konkurrensklausuler. Överenskommelsen har 

antagits som kollektivavtal och gäller således direkt för företag som är anslutna till SAF 

(nuvarande Svenskt Näringsliv) i förhållande till anställda som är medlemmar i SIF, SALF 

(Nuvarande Ledarna) eller CF. För att en anställd ska anses bunden krävs dock ett individuellt 

avtal om att klausulen ska gälla för denna. 

3.2.1 Tillämpnings- och skyddsområde 

I det första av de sju avsnitten i överenskommelsen regleras användningsområdet för 

konkurrensklausuler. Användningsområdet av konkurrensklausuler anges i punkten 1 och 

bestämmelsen stadgar att arbetsgivare som är ”beroende av självständig produkt- eller 

metodutveckling och som genom utvecklingsarbete av angivet slag skaffar till 

tillverkningshemligheter eller därmed jämförbart företagsspecifikt kunnande vars yppande för 

konkurrenter skulle kunna medföra påtagligt men” kan omfattas av konkurrensklausuler.53  

                                                
50 Höstsession 1946, interpellation 26, AK prot 38:2 och 41:8 ff. Citat från sidan 41:9 
51 Fahlbeck, 1992, s. 106.ff. 
52 Ibid, s. 107 
53 Se bilaga med 1969 års överenskommelse 
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Vad som avses med ”Tillverkningshemligheter” definieras inte i överenskommelsen men i 

doktrinen uttalas det att begreppet omfattar ”ett slags kunnande, som genereras genom 

utvecklingsarbete hos sådana arbetsgivare, som är beroende av självständig produkt- eller 

metodutveckling”.54 Denna kunskap ska vidare vara företagsspecifik. Kravet på att kunskapen 

ska vara företagsspecifik motiveras av att det är företagets intresse av att ensamt kunna 

utnyttja detta företagsspecifika kunnande, som överenskommen avser att skydda. Allmän 

yrkeskunskap utgör sådan kunskap som arbetsgivaren inte äger någon ensamrätt till. Denna 

form av kunskap är kunskap som den anställde har rätt att förfoga över efter anställningens 

upphörande, även om arbetstagaren innehar en konkurrensklausul i sitt anställningsavtal.55  

 

I SOU 1983:54 uttalar patentlagstiftningskommittén att gränsen mellan vad som utgör speciell 

yrkeshemlighet och den anställdes allmänna yrkeskunskap är en svårdragen gränslinje. Det 

framhålls att individers personliga skicklighet, kunskap och erfarenhet faller utanför 

begreppet företagshemlighet. Vidare understrykes att ”den enskilde i princip skall kunna 

använda sin yrkesskicklighet, sina yrkeskunskaper och yrkeserfarenhet, utan att hindras av 

företags anspråk på skydd för företagshemligheter, är av vikt både för den anställde själv och 

för samhället.56  

3.2.2 Vilka anställda omfattas? 

Vad gäller vilka arbetstagare som kan ha konkurrensklausuler i sina anställningsavtal 

återfinns det i överenskommelsen vissa begränsningar. För att en arbetstagare ska kunna 

bindas av en konkurrensklausul måste arbetstagaren uppfylla två kriterium, för det första att 

arbetstagaren under anställningen får kännedom om tillverkningshemligheter eller därmed 

jämförbart kunnande för det andra att arbetstagaren genom utbildning eller erfarenhet har 

möjlighet att göra bruk av denna kännedom.57 Av detta kan således konstateras att avgörande 

är den kunskap som arbetstagaren skaffat sig samt hur kunskapen har förvärvats, men för en 

konkurrensklausul ska bli bindande i anställningsavtalet krävs även arbetstagaren dessutom 

kan använda sig av kunskapen genom att ha utbildning eller erfarenhet på området. 

Poängteras bör att i p. 2 i överenskommelsen återfinns en reglering som avser 

intresseavvägning. Intresseavvägningen innebär att varje fall måste avgöras med hänsyn till 

                                                
54 Adlercreutz, 1992, s. 58 
55 Ibid, s 58 f 
56 SOU 1983:52, s.43 och 292 
57 Se bilaga med 1969 års överenskommelse 
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dess specifika förutsättningar – denna avvägning ska göras med bakgrund av å ena sidan 

arbetstagarens intresse av att fritt kunna förfoga över sin arbetskraft å andra sidan 

arbetsgivarens intresse av att skydda tillverkningshemligheter eller därmed jämförbart 

kunnande.58  

 

Adlercreutz och Flodgren menar att denna avgränsning medför att kategorin av anställda som 

kan omfattas av en konkurrensklausul avgränsas till anställde utifrån såväl innehållet i 

kunskaperna och det sätt på vilka dessa förvärvat som utifrån en viss nivå inom företaget.  

Författarna exemplifierar detta med en laboratorieassistent som enbart utför rutinarbete på sin 

arbetsplats.  

”En laboratorieassistent med enbart rutinarbete, som fått kännedom om 

företagshemligheter under sin tid på företaget, får inte bindas av en 

konkurrensklausul, eftersom en sådan anställd i normalfallet inte i en ny 

verksamhet har möjlighet att göra bruk av denna kännedom”.59   

 

I en anmärkning i överenskommelsen finns en upplysning om vad om kan sägas utgöra en 

arbetstagare på ”mellan-nivå”. Anmärkningen tjänar syftet att aktualisera gränsen neråt i 

arbetstagarhierarkin för personal som inte hänför sig till den nivå som automatiskt faller 

utanför den kategorin av anställda: ”Under förhandlingarna rörande förvarande 

överenskommelse uppkom frågan, huruvida försäljare eller kameral personal enligt 

överenskommelsen kunde bindas av konkurrensklausuler. Tjänstemannaparterna meddelade, 

att så kunde ske under förutsägning att de i överenskommelsen punkt 1 intagna 

förutsättningarna vore uppfyllda”.60 

 

I överenskommelsen p 2 återfinns även en specifik reglering för arbetstagare som ”ej uppnått 

27 års ålder och som vid anställningstillfället är nyexaminerad från undervisningsanstalt.” För 

arbetstagare som omfattas av p 2 ”bör klausulen i normalfallet erhålla sådan utformning, att 

den erhåller verkan blott i det fallet, att anställningen upphör, sedan dem varat, mer än i sex 

månader”.  

                                                
58 Se bilaga med 1969 års överenskommelse 
59 Adlercreutz, 1992, s. 57 ff.  
60 Se bilaga med 1969 års överenskommelse 
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3.2.3 Bindningstid  

Överenskommelsens tredje punkt reglerar tidsbegränsningen av konkurrensklausuler. Av 

bestämmelsen utläses att klausulen inte bör sträcka sig längre än ”den beräknade livslängden 

för arbetsgivarens skyddsvärda know-how eller därmed jämförbara kunnande”. Med hänsyn 

till arbetstagarens intresse av att fritt kunna disponera över sin arbetskraft, finns även en 

reglering att bindningstiden av en konkurrensklausul bör i normalfallet ej överstiga 24 

månader eller, om ovan nämnda livslängd är kort maximalt 12 månader.61 Frågan om 

bindningstid regleras därför i varje enskilt fall i det individuella anställningsavtalet. En 

beräknad livslängd av ”know-how” ska emellertid göras i varje enskilt fall och någon 

maxgräns för bindningstiden finns inte.62 

 

Tidsfristen gäller från det att anställningen upphört, således inräknas uppsägningstiden inte.  

Tidsfristerna gäller även för arbetstagare som avgår med pension. Ett problem som kan 

aktualiseras i detta sammanhang är situationen när arbetstagaren säger upp sig själv. 

Möjlighet för arbetsgivaren att stänga av arbetstagaren från att få tillgång till 

företagshemligheter under uppsägningstiden medför att arbetsgivaren på så sätt förlänger 

skyddstiden i motsvarande mån.63  

 

Efter vad som konstaterats ovan bör även poängteras att konkurrensförbuden inte gäller ”När 

arbetsgivaren sagt upp anställningen”. En sådan situation föreligger om en arbetsgivare säger 

upp en arbetstagare p.g.a. arbetsbrist. Konkurrensförbudet gäller dock när arbetsgivarens 

uppsägning föranletts av avtalsbrott från arbetstagarens sida. Ett avtalsbrott är en sådan åtgärd 

som ger motparten rätt att häva anställningsavtalet med omedelbar verkan. Vad som utgör en 

sådan åtgärd är idag oklart. 64 

3.2.4 Ersättning till arbetstagare med konkurrensklausul i sitt anställningsavtal 

Arbetstagarens rätt till ersättning framgår av en bilaga till 1969 års överenskommelse. Av p. 2 

i formuläret stadgas ”om tjänsteavtalet upphör att gälla efter uppsägning på annan grund än 

pensionering, är arbetsgivaren pliktig att som ersättning för den olägenhet, som gällande 

                                                
61 Se bilaga med 1969 års överenskommelse 
62 Adlercreutz, 1992, s. 60 
63 Fahlbeck, 2013, s.156 
64 Ibid, s. 157. 



 28 

konkurrensförbud innebär för den anställde”. Ersättningen ska beräknas till skillnaden mellan 

den gamla inkomsten och den nya (lägre) inkomsten arbetstagaren erhåller, men får max 

uppgå till 60 % av inkomsten arbetstagaren erhöll från arbetsgivaren vid tiden för 

uppsägningen. Vidare framgår att ersättningen inte får utgå längre tid än den tid som 

konkurrensklausulen sträcker sig. Sammanfattningsvis ska arbetsgivaren stå för den förlust 

som arbetstagaren kan komma att lida av begränsningen att inte fritt erbjuda sina tjänster.  

3.2.5 konkurrensklausulens materiella innebörd  

I 1969 års överenskommelse finns inget föreskrivet formkrav. Avtal om konkurrensklausuler 

kan därmed, i likhet med anställningsavtal, ingås skriftligt, muntligt eller konkludent. 

Muntliga avtal är dock ej att rekommendera ur rättssäkerhet-, tillämpnings- och 

bevissynpunkt.65  

 

Av det formulär som finns till 1969 års överenskommelse framgår att en konkurrensklausul 

kan innebär förbud i tre olika avseenden för arbetstagaren. De tre förbuden frambringar en 

gräns för vad en arbetstagare kan åläggas som konkurrensklausul i sitt anställningsavtal. 

Arbetstagaren kan förbjudas ta anställning hos ett konkurrerande företag, inom det 

verksamhetsområde där företagshemligheterna som arbetstagaren tillgodogjort sig hos den 

tidigare arbetsgivaren kan komma att utnyttjas. Vidare kan klausulen förbjuda arbetstagaren 

att ingå som delägare i ett företag som konkurrerar med den tidigare arbetsgivaren. Därtill kan 

en klausul förbjuda arbetstagaren från att själv, eller genom annan, starta egen konkurrerande 

verksamhet. Noteras bör att inget av förbuden innebär att en arbetstagare hindras från att ta 

anställning hos ett konkurrerande företag till den tidigare arbetsgivaren. Endast den del av 

företaget där arbetstagaren kan tänkas utnyttja sin kännedom om företagshemligheter hos den 

tidigare arbetsgivaren omfattas av förbudet.  

 

Någon geografisk begränsning återfinns inte i 1969 års överenskommelse, således kan sägas 

att det inte går att utesluta att konkurrensklausulen gäller överallt. Att överenskommelsen 

saknar geografisk begränsning motiveras med de exklusiva tillverkningshemligheter som kan 

skyddas av överenskommelsen inte går att begränsa till ett specifikt verksamhetsområde.66 

Konkurrensklausulens geografiska utsträckning är därför i regel preciserad i 

                                                
65 Fahlbeck, 2013, s. 152 
66 Adlercreutz, 1992, s. 61 
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anställningsavtalet. Det bör dock framhållas att en geografisk avgränsning ska vara rimlig för 

konkurrensklausuler i anställningsförhållanden.67  

3.2.6 Ordningsregler, förhandlingsordning och tvistelösning 

Om en arbetsgivare har för avsikt att införa en konkurrensklausul i en arbetstagares 

anställningsavtal åligger det arbetsgivaren att ofördröjligen underrätta vederbörande klubb68 

om detta. I den mån klubb saknas ska arbetsgivaren underrätta lokal facklig representant.69  

 

Av 1969 års överenskommelse ska även arbetsgivaren vid ordinarie lönerevisionsdatum 

vartannat år informera de lokala klubbarna om gällande medlemmars gällande 

konkurrensklausuler. När arbetsgivaren upprättar förteckningen av vilka medlemmar som 

omfattas av konkurrensklausuler, ska det inom företaget övervägas om och i vad mån 

konkurrensklausulerna är påkallade. Vidare kan arbetsgivaren i samband med dessa 

förteckningar införa alternativt skärpa en redan gällande konkurrensklausul. Om arbetsgivaren 

inte lämnar in förteckningen medför detta att gällande konkurrensklausuler förlorar sin 

giltighet, om företaget underlåter att vidta rättelse inom en vecka från det att fackklubben 

påpekat denna underlåtenhet.70  

 

Har konkurrensklausul införts och oenighet uppstår mellan arbetsgivaren och arbetstagaren 

rörande frågan, huruvida klausulen alltjämt är nödvändig, eller rörande klausulens innehåll 

eller tillämpning, skall tvisten behandlas vid lokal förhandling och därefter på central nivå. 

Om enighet inte kan nås hänskjutas frågan till en i särskild ordning utsedd skiljenämnd för 

avgörande. Skiljenämndens består av ordförande och fyra ledamöter jämte suppleanter.71 

Adlercreutz och Flodgren menar dock att konkurrensklausuler inom ramen för 

överenskommelsen, sällan förs upp på central nivå och än mindre till skiljeavgörande. 72 

                                                
67 I AD 2009 nr 63 var en av omständigheterna till att konkurrensklausulen inte godtogs att begräsningen 
omfattade flera länder än Sverige. Konkurrensklausuler som avgränsas regionalt har dock godtagits.67 
68 Med klubb avses arbetstagarorganisation i 1969 års överenskommelse 
69 Se bilaga med 1969 års överenskommelse 
70 Ibid 
71 Ibid 
72 Adlercreutz, 1992, s. 63 
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3.2.7 Sanktion vid avtalsbrott 

Brott mot en konkurrensklausul medför i princip alltid en skadeståndsskyldighet. Då det 

föreligger en svårighet att visa på storleken av skadan som inträffat, i samband med 

avtalsbrottet, är det vanligt att konkurrensklausuler förenas med en vitesbestämmelse.73 I p.4 

anges att ett ”normerat skadestånd bör sättas i rimlig relation till arbetstagarens lön. I 

allmänhet torde ett skadeståndsbelopp motsvarande sex genomsnittliga månadsinkomster 

utgöra tillräckligt skydd för konkurrensförbudet.”.74  

 

Enligt 36 § AvtL kan avtalsvillkor jämkas eller lämnas utan avseende, om villkoret är oskäligt 

med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade 

förhållanden och omständigheterna i övrigt. I prop. 1975/76:81 uttalas att jämkning ske av 

konkurrensklausul då vitet är oskäligt högt, med stöd av 36 § AvtL.75  

3.2.8 Överenskommelsens normerande verkan utanför giltighetsområdet 

Av vad som konstaterats ovan är överenskommelsen antagen som kollektivavtal mellan 

berörda förbund. Av ingressen till överenskommen yttrar parterna följande: 

”Gentemot ett enskilt företags intresse att i vissa fall binda sina anställda med 

konkurrensklausuler kan dock anföras, att det för arbetstagarna liksom även för 

näringslivet i stort kan vara betydelsefullt, att de anställda har frihet att ta 

anställning där de bäst kan utnyttja utbildning, yrkeserfarenhet och 

specialkunskaper. Det framstår även som angeläget, att arbetstagare, som 

skaffat sig specialutbildning och erfarenhet inom visst område, får tillfälle att 

hos andra arbetsgivare tillgodogöra sig kunskaper inom samma område och där 

skaffa sig vidgad erfarenhet och kunskap.” 

 

Ingressen till 1969 års överenskommelse förtydligar att överenskommelsen endast är 

tillämpbar på fackligt anslutna arbetare. Trots detta har överenskommelsen erhållit betydelse 

som normkälla och är tillämplig långt utöver sitt formella innehåll, något som bekräftats av 

lagstiftaren som i 1976 års ändring av avtalslagen förordar att överenskommelsen ska ha en 

normerande verkan. Även Adlercreutz och Flodgren uttalar att 1969 års överenskommelse har 

                                                
73 Andelius, 2004, s. 104 
74 Se bilaga med 1969 års överenskommelse 
75 Prop. 1975/76:81, s 149 
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fått status som rättskälla, något som författarna understryker är förenligt med den svenska 

modellen; att välja spörsmål med hjälp av kollektivavtal istället för att lagstifta76 Även 

rättspraxis visar, i förenlighet förarbetena, att överenskommelsen fått normerande verkan och 

att dess principer bör vara vägledande.77 

3.3 36 och 38 §§ avtalslagen 

3.3.1 Tillkomsten av 38 § avtalslagen och revideringarna 1976 

Vid införandet av 38 § hänvisade Obligationsrättskommittén till utländskt rätt, främst tysk 

och engelsk rätt, där begränsning av konkurrensklausulers giltighet förekom. I den utländska 

rätten som kommittén hänvisade till gällde det konkurrensklausuler införda i 

anställningsavtal. Kommittén framhöll att konkurrensklausuler ansågs fullt giltiga vid 

överlåtelse av företag och hänvisade till NJA 1905 s. 513 och NJA 1907 s.122. De berörda 

rättsfallen gällde konkurrensklausuler i avtal om överlåtsele av affärsrörelse. Klausulerna var 

obegränsade i tid men avsåg endast konkurrensförbud för de orter där affären var belägen.  

Giltigheten hos klausulerna bestreds inte av Högsta Domstolen (HD) utan ägnades åt frågan 

om skadeståndet och dess belopp. Av detta sammantaget konstaterade kommittén att  

”av behovet påkallad, att laga verkan frånkännes sådana konkurrensförbud, som överskrida 

billighetens gränser.”78  

 

Införandet av avtalslagen 1915 medförde möjlighet att jämka konkurrensklausuler. 

Regleringen återfanns, i likhet med idag, i 38 § AvtL och avsåg alla avtal beträffande 

begränsning av konkurrens, oavsett vilka parterna var. I motiven understrykes särskilt att 

frågan om tillåtligheten av konkurrensklausul skulle göras med beaktande av de motstående 

intressena mellan parterna. De motstående intressena gällde är å enda sidan den berättigade 

partens rättmätiga krav på skydd mot konkurrens och å andra sidan den förpliktades behov av 

att kunna bedriva förvärvsverksamhet. 79  38 § AvtL stadgade fördenskull att en 

konkurrensklausul skulle förklaras ogiltig om den sträckte sig längre i fråga om tid och 

geografisk begränsning än vad som var erforderligt för att hindra konkurrens.  

                                                
76 Adlercreutz, 1992, s. 64 f. 
77 Se exempelvis AD 1991 nr 38 
78 Prop.1975/76:81, s. 160 
79 De motstående intressena som gör sig gällande är enda sidan den berättigade partens rättmätiga krav på skydd 
mot konkurrens och andra sidan den förpliktades behov av att kunna bedriva förvärvsverksamhet. Se 
prop.1975/76:81, s. 78 och 124 
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Vid omarbetningen av Avtalslagen 1976 och därmed tillkomsten av generalklausulen i 36 § 

AvtL omformulerades 38 § AvtL. Lagstiftaren övervägde att upphäva 38 § och därmed låta 

generalklausulen gälla även för konkurrensklausuler. Departementschefen ansåg dock att 

”… med hänsyn till de specifikt arbetsrättsliga förhållanden som bestämmelsen 

bl. a. avser alt del är värdefullt alt. förutsättningarna för all jämka eller 

åsidosätta konkurrensklausuler anges i en separat bestämmelse.” 80  

I specialmotiveringen till 38 § uttalade departementschefen vidare att omarbetningen av 

paragrafen hade till syfte att utvidga möjligheterna för jämkning av konkurrensklausuler, 

eftersom domstolarna varit alltför restriktiva i detta avseende. Den nya lydelsen skulle därmed 

ge ökade möjligheter till jämkning, men innebar inte några principiella nyheter i fråga om 

bedömningsgrunderna.81 

 

38 § innehar följande lydelse: 

Har någon för att förebygga konkurrens betingat sig av annan att denne icke skall 

bedriva verksamhet av visst slag eller icke taga anställning hos någon som bedriver 

sådan verksamhet, är den som gjort utfästelsen icke bunden därav i den mån 

utfästelsen sträcker sig längre än vad som kan anses skäligt. 

3.3.2 Skälighetsbedömning enligt 38 § avtalslagen 

Som tidigare behandlats reglerar 38 § AvtL skäligheten hos en konkurrensklausul. 

Bestämmelsen stadgar att konkurrensklausuler endast får användas inom ramen av vad som är 

skäligt. 38 § grundar sig på en avvägning mellan arbetsgivarens intresse att binda den 

anställde till sig och arbetstagarens intresse att fritt kunna röra sig på arbetsmarknaden, där 

denna kan utnyttja sina kunskaper och få möjlighet till vidareutveckling av sitt kunnande. 82 

 

Till detta ska tilläggas att skälighetsbedömningen ska göras i ljuset av 1969 års 

överenskommelse. Det föreligger en omfattande praxis från Arbetsdomstolen som belyser hur 

denna skälighetsbedömning ska gå till. Denna praxis präglas av en starkt restriktiv syn. 

                                                
80 Prop. 1975/76:81, s. 148 
81 Ibid, s. 149 
82 Fahlbeck, 2013, s. 165 
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3.3.3 36 § avtalslagen 

Syftet med införandet av 36 § AvtL var att tillgodose en lösning på problemet med en svagare 

part i avtalsförhållanden. Med införandet av paragrafen ville lagstiftaren att domstolarna 

skulle få ökade möjligheter att jämka eller åsidosätta oskäliga villkor i avtal och andra 

rättshandlingar. Vid bedömningen av om ett avtalsvillkor ska anses oskäligt ska domstolarna 

ta hänsyn till hela avtalet. Av propositionen uttalas att avtal, i syfte att begränsa konkurrens, 

som är förbjudna bör behandlas liksom andra avtal som strider mot indispositiva regler. 

Resultatet av ett sådant avtal torde, enligt förarbetena, göra avtalet ogiltigt.83 

 

36 och 38 §§ AvtL ska verka i samklang och utgå från en helhetsbedömning av avtalet.84 Av 

vad som anförts reglerar 38 § AvtL skäligheten i konkurrensklausulen medan 36 § tillämpas 

på vitesklausulen.  Trots att delarna är inskrivna i samma klausul ska delarnas bedömas 

fristående från varandra. Enligt 36 § AvtL kan avtalsvillkor jämkas eller lämnas undan 

avseende, om villkoret är oskäligt med hänsyn till avtalet innehåll, omständigheterna vid 

avtals tillkomst, senare inträffande förhållanden och omständigheterna i övrigt. Sammantaget 

kan således en situation uppstå där en konkurrensklausul kan bedömas som skälig enligt 38 § 

AvtL men klausulens vitesbelopp anses oskäligt och jämkas enligt 36 § AvtL. 

3.4 Skyddsintressen  

Av vad som tidigare redogjorts har kunskap blivit en alltmer betydelsefull faktor i företagens 

verksamhet. Edström menar att en förskjutning har skett från kunskap bunden i realkapital till 

kunskap bunden i individer.85 I prop. 1999/2000:86 definieras begreppet informations- och 

kunskapssamhälle som ”en benämning på en vidareutveckling av industrisamhället där 

information och kunskap utgör en allt viktigare resurs för att skapa nationellt välstånd.”86 

Konsekvensen av den förskjutning som Edström beskriver har medfört att fler anställda bind 

upp genom konkurrensklausuler.87 

 

Kampen om att binda högutbildad och kunnig personal med konkurrensbegränsade 

anställningsavtal kommer i konflikt med intresset att upprätthålla fri konkurrens samt den 

                                                
83 Prop. 2003/04:80, s. 34 
84 Prop. 1975/76:81, s. 149 
85 Edström, 2003, s. 6 
86 Prop. 1999/2000:86, s. 15 
87 SOU 2008:63, s. 342 
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enskilda individens rätt att försörja sig och att fritt erbjuda sin arbetskraft. I den fortsatta 

framställningen kommer arbetsgivarens- arbetstagarens och utomståendes skyddsintressen att 

presenteras. Syftet med detta är att urskilja olika motiv eller intressen som uppkommer vid 

konkurrensförbud.  

3.4.1 Arbetsgivarens skyddsintresse 

Arbetsgivare som träffat anställningsavtal med arbetstagare med hög kompetens är vanligtvis 

angelägen att behålla dessa medarbetare, dels för företagets fortsatta framgångsrika 

verksamhet, dels för att dessa medarbetare inte ska övergå till en konkurrent och ta tjänst där 

eller att starta konkurrerande verksamhet i egen regi.88 Detta hör samman med påståendet att 

ett företags konkurrensförmåga är beroende av den samlade kunskap som finns inom 

företaget.89  

 

Nedan ska jag redogöra för sådana intressen som alla arbetsgivare typiskt sett har intresse av 

att kontrollera. De intressen som går att urskilja ur arbetsgivarsynvinkel är:  

• Företagsspecifikt kunnande och företagshemligheter – Know-how,  

• Upparbetad kundkrets, 

• Intresset att behålla nyckelarbetare inom företaget och  

• Skydda investerad kunskap 

 

Företagsspecifikt kunnande och företagshemligheter – Know-how 

Av ingressen till 1969 års överenskommelse framgår att syftet var att rena 

tillverkningshemligheter avsågs kunna täckas inom kompetensen för konkurrensklausulens 

tillämpningsområde; termen som beskriver skyddsobjektet är ”tillverkningshemligheter eller 

därmed jämförbart kunnande”. Begreppet know-how används som synonym till skicklighet, 

kunnande och erfarenhet. Know-how beskriver ett kunnande hur man på ett praktiskt och 

effektivt sätt utför något, ett kunnande som kan vara mycket värdefullt för ett företag. Både 

tekniskt kunnande, som exempelvis hur en produkt tillverkas, och ekonomiskt-kommersiellt 

kunnande inryms under begreppet know-how.90 Sammanfattningsvis kan know-how således 

både bestå av personlig skicklighet, dvs. skicklighet inom ett visst område och/eller speciell 

kunskap dvs. yrkeserfarenhet, fack- och sakkännedom.  
                                                
88 Adlercreutz, 1992, s. 13 
89 Bet. 1988/89: LU30, s. 12 
90 Ståhlros, 1986, s. 55 
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I detta sammanhang bör belysas att know-how även kan utgöra företagshemligheter enligt 

FHL. Dock är begreppet know-how, i samband med konkurrensklausuler, är ett mer 

omfattande begrepp än det know-how som är skyddat enligt FHL91 

 

Upparbetad kundkrets 

Intresset att bevara en upparbetad kundkrets är främst aktuell i samband med 

konkurrensklausuler vid företagsöverlåtelser. Intresset är inget som behandlats i 1969 års 

överenskommelse men har trots detta erkänts i praxis av Arbetsdomstolen i de fall båda 

parterna inte varit bundna av överenskommelsen.92  

 

Intresset ”upparbetad kundkrets” har till syfte att förhindra den som förvärvar ett företag att 

kort därefter starta ett nytt konkurrerande bolag, inom samma geografiska 

verksamhetsområde. Denna typ av intresse är särskilt framträdande vid företag av typ 

tjänsteföretag ex. it-företag men även konsult- och revisionsbyråer. Skyddet för intresset kan 

variera och kan därmed sträcka sig olika långt både geografisk och tidsmässigt, vilket 

kommer beröras i analysen.93 Inom begreppet kundkrets innefattas allt från upprättande av 

särskilda hemliga kundregister till ett fåtal betydelsefulla kunder.94 Intresset kan även omfatta 

ett goodwillvärde, något som kan vara svårt att uppskatta i pengar. Goodwillvärdet kan vara 

kopplad till viss eller vissa personer som blir då särskilt betydelsefulla för företaget att 

behålla. 95 

 

Adlercreutz och Flodgren menar att intresset att bevara kundkrets är det mest kontroversiella 

intresset. Anledningen till detta är att skyddsintresset är ett konkurrensinskränkande intresse 

som dels påverkar marknadsekonomin, dels fri konkurrens om kunder som bidrar till 

prissättning och kvalitét på produkter och tjänster.96  

 

Intresset att behålla nyckelarbetare inom företaget 

En arbetsgivare kan av olika skäl ha intresse att behålla nyckelarbetare inom företag. Det kan 

exempelvis röra sig om en arbetstagare som medför ett goodwillvärde och som därför blir 
                                                
91 Prop. 1987/88:155, s. 9 
92 Se AD 1977 nr 167, AD 1992 nr 9, AD 1992 nr 99, AD 2010 nr 53 och AD 2015 nr 8. 
93 Adlercreutz, 1992, s. 15 
94 AD 1984 nr. 20 och AD 1975 nr. 23 
95 Adlercreutz, 1992, s. 100 
96 Ibid, s. 100 och s. 106-107 
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särskilt värdefull för företaget att behålla, något som berörts ovan. Förutom intresset av att 

behålla en arbetstagare av goodwill-skäl, kan det finnas ett intresse hos arbetsgivaren att 

behålla exempelvis en företagsledare, en verkställande direktör eller en högre chef som av sin 

position i företagets hierarki har en sådan inblick som arbetsgivaren anser vara betydande för 

företaget.97 Ett företag kan dock inte binda en arbetstagare enbart med stöd av arbetstagarens 

personliga kompetens dvs. yrkeskunskaper med stöd av konkurrensklausuler i 

anställningsavtalet. 98   När en konkurrensklausul upprättats vid en kombinerad 

företagsöverlåtelse och anställning har emellertid klausulen godtagits av Arbetsdomstolen i 

AD 1990 nr 44.99 Då arbetet inte avser att beröra konkurrensklausuler som upprättats vid 

företagsöverlåtelser har jag valt att endast beröra att möjligheten existerar enligt ovanstående 

rättsfall.  

 

Skydda investerad kunskap 

Konkurrensen mellan företag om skicklig och kvalificerad personal har intensifierats med den 

högteknologiska utvecklingen som skett i vårt samhälle. Idag talar vi om ett 

kunskapssamhälle där företagets kunskaper blir allt viktigare för konkurrensen på marknaden. 

Det finns därför en strävan hos företag att behålla och skydda sin kunskap.100 Arbetsgivaren 

intresse att skydda investerad kunskap och på så sätt behålla påkostade anställda är därför 

angeläget eftersom personal med kompetens kan bli attraktiv för andra företag.  Ur 

konkurrenshänsyn kan därför arbetsgivaren, som bekostar av sina anställda genom 

exempelvis dyrbar utbildning, följaktligen ha ett intresse av att införa konkurrensklausuler i 

vissa arbetstagares anställningsavtal i syfte av att förhindra att en konkurrent ska kunna locka 

över till sig en påkostad och välutbildad personal utan att få betalt för det.101  

 

Adlercreutz och Flodgren liknar detta arbetsgivarintresse med situationen där den idrottsklubb 

som avser att förvärva en idrottsstjärna från en annan idrottsklubb, måste betala en summa till 

                                                
97 Adlercreutz, 1992, s. 115 
98 Se AD 2001 nr 91 och AD 1991 nr 38 
99 I AD 1990 nr 44 hade ett företag som drevs av två personer blivit uppköpt och säljarnas anställningar övergick 
till köparbolaget. Två konkurrensklausuler för säljarna intogs i aktieöverlåtelseavtalet, med förbud för säljarna 
att under tre år från anställningens upphörande bedriva konkurrerande verksamhet med bolaget. Efter att en av 
säljarna lämnat bolaget uppstod en tvist om dennes konkurrensklausul. AD godtog klausulen och konstaterade 
att det inte förelåg något ”renodlat anställningsförhållande” eftersom säljarens intresse som delägare i det 
överlåtna bolaget utgjorde ett betydande inslag. Därmed gjorde domstolen ingen jämförelse med de 
begränsningar för avtal om konkurrensklausuler som finns i 1969 års överenskommelse 
100 Prop. 1987/88:155, s 9 
101 Adlercreutz, 1992, s. 115 
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den klubb som idrottsstjärnan lämnar.102  Likväl kan dock inte endast intresset av att behålla 

en nyckelperson eller särskilt attraktiv person användas som grund för giltig 

konkurrensklausul.103 I detta sammanhang bör, i likhet av vad som tidigare konstaterats, 

upplysas att endast ett intresse från arbetsgivarens sida av att behålla en företaget särskilt 

attraktiv person kan inte läggas till grund för en giltig konkurrensklausul.  

3.4.2 Arbetstagarens skyddsintresse 

En konkurrensklausul är en negativ förpliktelse i den meningen att klausulen förpliktar 

arbetstagaren att underlåta att handla på ett visst sätt. Vid bedömning av vad som utgör en 

skälig konkurrensklausul är omständigheter som arbetstagares anställningsform, 

arbetsposition, lön och andra anställningsförmåner av betydelse. Av praxis kan fastställas att 

en arbetstagare med hög arbetsposition, bra lön och bra anställningsförmåner i övrigt får anses 

tåla att vara bunden av en konkurrensklausul i relativ hög utsträckning.104  

 

I detta sammanhang bör även understrykas att konkurrensklausuler endast är tillåtna för 

arbetstagare med tillsvidareanställning. Vare sig provanställning eller anställning avseende 

kortare uppdrag tycks dock motivera konkurrensklausuler.105 Vid beaktar arbetsdomstolen, 

som ovan nämnts, vilken ställning som arbetstagaren har haft i arbetsgivarens verksamhet. Ju 

högre ställning en arbetstagare har haft, desto större är behovet av att använda en 

konkurrensklausul.106  

 

Utöver dessa huvudregler har arbetsgivaren olika skyddsintressen som beaktas av domstolen.  

De intressen som går att urskilja ur arbetsgivarsynvinkel är:  

• Arbetstagarens yrkes- och näringsfrihet,  

• Rätten till fri rörlighet på arbetsmarknaden och 

• Arbetstagarens försörjningsmöjligheter i form av att utveckla yrkesskicklighet och inte 

tappa framtida arbetsmöjligheter.  

 

 

 
                                                
102 Adlercreutz, 1992, s. 115 
103 Ibid, s. 118 
104 AD 1993 nr 40 
105 AD 1985 nr 138 
106 AD 1977 nr 167; AD 1985 nr 138; AD 1992 nr 99; AD 1994 nr 65 
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Yrkes- och näringsfrihet 

Historiskt sett har näringsfriheten sitt upphov i liberalismen kamp mot merkantilismen och det 

kvarvarande medeltida skråväsendet. Liberalismens kamp ämnade till att öppna upp 

marknader och yrken för att öka allmänhetens frihet. Genom att möjliggöra för individen att 

fritt kunna välja yrke och starta verksamhet på egen regi, skulle resultera ut i en betydande 

samhällsutveckling.  Frihetskampens syfte var även att fördriva överhets- och 

förmyndarstaten och i upplysningens- och franska revolutionens anda sattes individen och 

dennes rättigheter i första rummet. 107 År 1864 fick frihet som princip sitt stora genombrott 

och har sedan dess varit den rådande inom filosofin.108 Näringsfriheten finns idag reglerad i 

främst tre författningar: Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform (RF), 

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (stadgan) och den Europeiska 

konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna 

(EKMR). 

 

Enligt 1 kap 3 § RF utgör regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen 

och yttrandefrihetsgrundlagen rikets grundlagar. I 2 kap 17 § RF stadgas att:  

Begränsningar i rätten att driva näring eller utöva yrke får införas endast för 

att skydda angelägna allmänna intressen och aldrig i syfte att ekonomiskt gynna 

vissa personer eller företag. 

 

Näringsfrihetens struktur bygger på tanken att näringsfriheten ska vara total och får bara 

inskränkas för att verka för samhällets bästa. Utformningen av lagtexten har tillkommit för att 

ge uttryck åt en del av näringsfriheten, nämligen likhetsprincipen som innebär att samhället 

inte fåt gynna vissa på andras bekostnad utom vid ett angeläget samhällsintresse.109  

I rättighetsstadgans art 15 och 16 stagads:  

Artikel 15 - Fritt yrkesval och rätt att arbeta 

1. Var och en har rätt att arbeta och utöva ett fritt valt eller accepterat yrke. 

2. Varje unionsmedborgare har rätt att söka arbete, arbeta, etablera sig samt 

tillhandahålla tjänster i varje medlemsstat. 

3. De tredjelandsmedborgare som har tillstånd att arbeta på medlemsstaternas 

territorium har rätt till samma arbetsvillkor som unionsmedborgarna. 

                                                
107 Petersson, 1984, s. 54 
108 Ibid, s. 56 
109 Prop. 1993/94:117, s. 21 
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Artikel 16 – Näringsfrihet 

Näringsfriheten ska erkännas i enlighet med unionsrätten samt nationell lagstiftning och 

praxis. 

Artiklarna ska tolkas i förhållande till RF 2:17 och svensk praxis samt även till andra EU-

länders nationella erkännande. EU-domstolens målsättning är att ha en likformig tillämpning 

av det gemensamt bestämda vilket innebär att eventuella skillnader i rättstillämpning i 

unionens medlemsländer med tiden kommer att suddas ut. Stadgan ska inte ge några nya 

befogenheter till EU, utan bör betraktas som en tydlig och överblickbar sammanfattning av 

vilka befogenheter som redan har överfört.110 

 

EKMR innehåller inget uttryckligt stöd för näringsfriheten och kan därför lätt förbises av den 

anledningen. Dock innehåller EKMR skydd för rättigheter som angränsar till näringsfriheten. 

Skyddet för egendom i artikel 1 i protokoll nr 1 stadgar att:  

”Varje fysisk eller juridisk person skall ha rätt till respekt för sin egendom. 

Ingen får berövas sin egendom annat än i det allmännas intresse och under de 

förutsättningar som anges i lag och i folkrättens allmänna grundsatser.  

Ovanstående bestämmelser inskränker dock inte en stats rätt att genomföra 

sådan lagstiftning som staten finner nödvändig för att reglera nyttjandet av 

egendom i överensstämmelse med det allmännas intresse eller för att säkerställa 

betalning av skatter eller andra pålagor eller av böter och viten.” 

 

Vid utformningen av RF:s skydd för egendom har den svenska lagstiftaren tagit EKMR i 

beaktning. Begreppet egendomsskydd är ett omfattande begrepp som innefattar bl.a. 

ekonomiska intressen och förväntningar på att driva näringsverksamhet.111 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att dessa författningar kan användas för att definiera 

näringsfriheten och hur friheten får inskränkas. Med stöd av yrkes- och näringsfriheten 

försäkras den enskilda individen möjlighet att fritt välja vilket yrke denna ska sysselsätta sig 

med, vidare ges individen rätten att starta, utöva, förändra eller lägga ned verksamhet på 

marknaden.   

 

                                                
110 Prop. 2007/08:168, s. 59 
111 Prop. 2009/10:80, s. 163 f. 
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Näringsfriheten finns inte direkt uttalad i något rättsfall, något som kan förefalla märkligt då 

näringsfriheten är tillförsäkrad var och en genom svensk grundlag. I AD 2001 nr 91 har dock 

domsten uttryck näringsfriheten indirekt. Omständigheterna i rättsfallet var sådana att 

arbetstagaren genom konkurrensklausuler var helt förhindrad att arbeta i den bransch som 

denne så gott som hela sitt yrkesverksamma liv arbetat. Begränsningen medförde i 

kombination med andra faktorer att konkurrensklausulen bedömdes som oskälig.  

 

Rätten att röra sig fritt på arbetsmarknaden 

Det är ur samhälls- och arbetstagarintresse att den enskilde individen givs möjlighet att fritt 

erbjuda sina yrkeskunskaper, sin yrkesskicklighet och sin yrkeserfarenhet.112 Beträffande 

gränsdragningen mellan sådan information om affärs- och driftsförhållanden som finns i 

näringsidkarens rörelse och kunskap som är att hänföra till den anställdes individuella 

kunskap ger förarbetena uttryck för följande princip: 

”Information som vem som helst med adekvat utbildning kan omsätta i praktiskt 

resultat bör anses som information i näringsidkarens rörelse. Är emellertid 

informationen knuten till individen, så att den inte genom en intention eller 

anvisning kan överflyttas till någon annan, bör den anses vara av personlig art 

och således inte ingå i näringsidkarens rörelse.”113  

Bedömningen ger upphov till att arbetstagarens intresse av att fritt röra sig på 

arbetsmarknaden är ett sådan betydelsefullt intresse att detta intresse går före vid en 

jämförelse med arbetsgivaren intresse av att behålla och hävda sin konkurrensposition.114  

Således kan sammanfattningsvis sägas att vid en regelkonflikt ska konflikten lösas på ett 

sådant sätt att det för arbetstagaren förmånligaste utfallet skall främjas, även om detta medför 

att arbetsgivarens intresse får retirera. 

 

Arbetstagarens försörjningsmöjligheter i kombination med arbetstagarens möjligheter att 

utveckla yrkesskicklighet och inte förlora framtida arbetsmöjligheter 

Det föreligger situationer där en arbetsgivare vill förhindra möjligheterna för en anställd att 

efter avslutad anställning bedriva konkurrerande verksamhet med arbetsgivaren. I sådana 

situationer införs ofta en konkurrensklausul som medför att arbetsgivaren är både förhindrad 

att på egen regim bedriva konkurrerande verksamhet med den f.d. arbetsgivaren och att ta 

                                                
112 SOU 1966:71, s. 140 
113 Prop. 1987/88:155, s. 35 
114 Wainikka, 2010, s. 19 
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anställning hos ett konkurrerande företag. En konkurrensklausul kan således medföra att en 

arbetstagare får betydande svårigheter att fortsätta arbeta inom den bransch där denne varit 

verksam. Möjligheterna för arbetstagaren att utveckla yrkesskicklighet och därmed 

möjligheterna till framtida arbetsmöjlighet kan förändras avsevärt för arbetstagaren, speciellt 

om arbetstagaren verkar inom ett område med ständig förändring. 

 

Fahlbeck menar att konkurrensklausuler kan leda till yrkesförbud för arbetstagaren och 

därigenom begränsar arbetstagarens möjlighet att försörja sig.115  Obligationsrättskommittén 

konstaterade vid tillkomsten av 38 § AvtL att bedömning av om en konkurrensklausul ska 

bedömas som skälig ska hänsyn tas den förpliktades behov att kunna bedriva närings- och 

förvärvsverksamhet.116 Konkurrensklausuler får således inte sträcka sig längre än vad som 

krävs. Arbetstagarens försörjningsmöjligheter är därför av vikt när Arbetsdomstolen prövar 

skäligheten i en konkurrensklausul.117  

3.4.3 Samhällets skyddsintressen 

Vid sidan av arbetsgivarens och arbetstagarens skyddsintressen återfinns samhällets intresse. I 

förarbetena till FHL framhöll lagstiftaren att det ur samhällsintresse är angeläget med ett brett 

och fritt kunskapsutbyte. Vidare poängterar man vikten av att konkurrensen inom näringslivet 

är effektiv. Skyddet får således inte sträcka sig så långt att det hotar den fria 

opinionsbildningen.118 Användandet av konkurrensklausuler kan följaktligen sägas ha ett nära 

samband med samhället struktur, likaså har förändringar av brukandet av konkurrensklausuler 

nära samband med samhällsutvecklingen. Adlercreutz och Flodgren sammanfattar detta med: 

”I det gamla agrarsamhället kände man nog inget behov av 

konkurrensbegränsningar… Först med det liberala samhället, 

marknadsekonomin och industrialismen aktualiserades ett behov att genom 

enskilda initiativ begränsa konkurrensen .” 119  

 

Fri konkurrens är en av hörnpelarna i en liberal samhällsordning och innehar en avgörande 

roll för att marknadsekonomin ska fungera. Marknadsekonomin bygger på grundtanken om en 

                                                
115 Fahlbeck, 1992, s. 73 
116 Prop. 1975/76:81, s. 160 
117 AD 1994 nr 65, AD 2001 nr 91 och AD 2009 nr 63 
118 Prop. 1987/88:155, s. 9 
119 Adlercreutz, 1992, s. 14 
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fri konkurrens. 120 Viklund menar härav att konkurrensklausuler kan ses som ett hämmande 

för utvecklingen på arbetsmarknaden eftersom förbindelsen som en konkurrensklausul 

medför, hindrar begåvade arbetstagare från att byta arbetsplats. Arbetstagare med 

konkurrensklausul i sitt anställningsavtal har efter avslutad anställning inte samma möjlighet 

att starta verksamhet i egen regi eller ta arbete hos ett konkurrerande företag. Viklund 

indikerar att detta är negativt för arbetsmarknaden då detta är ett direkt ingrepp i förhållande 

mellan kund och konsult. Konsekvenserna av medför i praktiken att konkurrensklausuler 

förbjuder kunderna att välja fritt på arbetsmarknaden.121  

 

I förarbetena till 38 § AvtL framhöll obligationskommittén att även samhället har ett intresse 

av att arbetstagaren har möjlighet att försörja sig. Kommittén menade att om arbetstagaren 

saknar möjlighet att försörja sig kan arbetstagaren ”falla fattigvården till last”.122  

3.5 Förhållandet mellan konkurrensklausuler i anställningsavtal och 

annan konkurrensbegränsande lagstiftning 

I detta avsnitt kommer konkurrenslag, lagen om företagshemligheter samt reglering angående 

konkurrensklausuler inom EU-rätten att belysas. Syftet med detta kapitel är att påvisa att det 

förekommer annan konkurrensbegränsande lagstiftning som kan påverka 

konkurrensklausulers utformning.  

3.5.1 Konkurrenslagen 

Syftet med konkurrenslagen är undanröja och motverka hinder för en effektiv konkurrens i 

fråga om produktion av och handel med varor, tjänster och andra nyttigheter, se 1 kap 1 § 

konkurrenslag. Konkurrenslagen syftar till att skydda samhällsintresset. 123  1 kap 2 § 

konkurrenslagen innehåller ett arbetsmarknadsundantag. Undantaget innebär att lagen inte är 

tillämplig på överenskommelser mellan arbetsgivare och arbetstagare om lön eller andra 

anställningsvillkor. Syftet med inskränkningen är framförallt att skydda 

kollektivavtalsverksamheten från en konkurrensrättslig genomlysning.124 Bruun menar att 

konkurrenslagstiftningen torde som huvudregel inte bli tillämpbar på konkurrensklausuler 
                                                
120 Adlercreutz, 1992, s. 15-17 
121 Viklund, 1999, s. 8 
122  Förslag till lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område 
(Obligationsrättskommittén), 1914, s. 161 
123 Adlercreutz, 1992, s. 48 
124 Bruun, 2003, s. 219 f.  
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som ingåtts mellan arbetsgivare och arbetstagare.125 Bruuns resonemang stöds av Adlercreutz 

och Flodgren som menar att konkurrensklausuler inte bör tolkas som arbetsvillkor utan som 

”en bestämmelse avsedd att begränsa den framtida konkurrensen och därmed inte villkoren i 

ett anställningsförhållande.”  

 

Av de resonemang som presenterats ovan skulle det sannolikt kunna sägas att 

konkurrenslagen kan påverka innehållet i en konkurrensklausul. Ponera att omständigheterna 

är sådana att ett införande av konkurrensklausul i ett anställningsavtal är en förutsättning för 

att ett anställningsförhållande ska uppstå mellan arbetsgivare och arbetstagare. I ett sådant 

läge kan, utifrån Bruuns redogörelse, sägas att konkurrensklausulen betraktas som ett 

anställningsvillkor och undantas enligt 1 kap 2 § konkurrenslagen.  

3.5.2 Lagen om företagshemligheter 

Lagen avser att skydda företagshemligheter och i 1 § FHL ges en definition av begreppet 

företagshemlighet. Paragrafen är indelad i tre objektiva kriterier, alla med flera beståndsdelar. 

Paragrafen stadgar:  

Med företagshemlighet avses i denna lag 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 konkurrenshänseende. 

Med information förstås både sådana uppgifter som har dokumenterats i någon 

form, inbegripet ritningar, modeller och andra liknande tekniska förebilder, och 

enskilda personers kännedom om ett visst förhållande, även om det inte har 

dokumenterats på något särskilt sätt. 

 

Det första kriteriet inrymmer tre aspekter, information, näringsidkare och näringsidkares 

rörelse. Kriteriet ”information” kan utgöra ”alla typer av uppgifter oberoende av om dessa är 

enkla och okomplicerade eller unika, komplexa eller på annat sätt kvalificerade.”126 Det finns 

inget formellt eller preciserad krav för vad som utgör kriteriet. Vid bedömningen om viss 

information utgör företagshemlighet ska ske utifrån den näringsidkare som påstår att viss 

information utgör en företagshemlighet. Huvudregeln är därav att utomståendes intressen och 

åsikter ska utelämnas.127 Det andra kriteriet uppställer ett krav på ”hemlig information”. 

                                                
125 Bruun, 2003, s. 219 f. 
126 Fahlbeck, 2013, s. 297 
127 Ibid, s. 296 
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Hemlighetskriteriet inrymmer tre aspekter, tidsfaktorn, personkrets och aktivitet. Kort kan 

hemlighetskriteriet sammanfattas så att näringsidkare medvetet hemlighåller information från 

konkurrenter128 Det tredje och sista kriteriet är skada i konkurrenshänseende. Detta kriterium 

inrymmer tre aspekter, vad som förstås med att röjandet är ägnat att medföra skada i 

konkurrenshänseende, hos vilken näringsidkare skada skall vara ägnad att uppkomma och vad 

som förstås med skada i konkurrenshänseende. Utgångspunkten för detta kriterium är att 

informationen har ett ekonomiskt eller kommersiellt värde för näringsidkaren. Det krävs 

således att ”information skall ha ett värde i näringsidkarenshand” men det räcker att 

”situationen är sådan att ett röjande typiskt sett är av beskaffenhet att medföra skada”.129  

 

FHL reglerar inte några specifika regler om konkurrensklausuler, emellertid omfattar 7 § FHL 

en regel som tar sikte på skadeståndsskyldighet för ”arbetstagare om uppsåtligen eller av 

oaktsamhet utnyttjar eller röjer en företagshemlighet hos arbetsgivaren som han fått de av i 

sin anställning under sådana förhållanden att han insåg eller borde ha insett att han inte fick 

avslöja den.” 7 § 2 st. FHL tar sikte på om situationer där förfarandet äger rum efter det att 

anställningen upphört 7 § 2 st. FHL stadgar: ”Har förandet ägt rum sedan anställningen 

upphört, tillämpas första stycket endast om det finns synnerliga skäl.” 

 

Adlercreutz och Flodgren menar att 7 § FHL ger ett snävt utrymme för sanktioner mot 

spridande av företagshemligheter efter anställningens upphörande.130 I förarbetena till FHL 

finns beskrivet vad som avses med ”synnerliga skäl”: ”Det ska vara fråga om fall då 

arbetstagaren på ett stötande sätt har missbrukat det förtroende som följer av 

anställningsavtalet”.131 Detta kan illustreras med en arbetstagare som tagit anställning endast i 

syfte för att komma över en företagshemlighet eller som under sin anställning förberett 

överförande av hemlig information till ett annat konkurrerande företag. I prop. 1987/88:155 

framhålls vidare att sådana omständigheter som kan inverka på bedömningen är om 

arbetstagaren varit i särskild förtroendeställning och i hur stor skadans omfattning blivit pga. 

röjandet. 132  Slutligen bör i detta sammanhang understrykas att synnerliga skäl inte anses 

föreligga ”om utnyttjandet eller röjandet endast i ringa utsträckning har påverkat den tidigare 

                                                
128 Fahlbeck, 2013, s. 315-326 
129 NJA 1998 s. 633 och Fahlbeck, 2013, s. 227-334 
130 Adlercreutz, 1992, s. 50 
131 Prop. 1987/88:155, s. 46 
132 Ibid, s. 46 
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arbetsgivarens konkurrensförmåga133 Ytterligare en omständighet som kan tala mot ansvar är 

om arbetsgivaren själv utvecklat företagshemligheten hos sin tidigare arbetsgivare. I sådana 

situationer kan det ”ofta finnas skäl att inte frångå huvudregeln om arbetstagaren frihet att 

utnyttja sin kunskap och erfarenhet på den öppna arbetsmarknaden.”134   

 

I AD 2013 nr 24 bedömde Arbetsdomstolen frågan om arbetsgivaren är bunden av en 

konkurrensklausul samt om arbetstagaren och den nya arbetsgivaren är skadeståndsskyldiga 

enligt FHL. Målet rörde en arbetstagare vid ett factoringbolag som sagt upp sig och tagit med 

sig kundlistor när denne tog anställning hos ett konkurrerande bolag. Domstolen uttalar att:  

”En arbetstagare efter att anställningen upphört som utgångspunkt fritt kan utnyttja 

den erfarenhet, yrkesskicklighet och kunnande denne förvärvat under anställningen, 

även till den del kunskapen innefattar företagshemligheter. För att det ska föreligga 

synnerliga skäl krävs att arbetstagaren på ett stötande sätt har missbrukat det 

förtroende som följer av anställningsförhållandet. Ett exempel på en situation som kan 

utgöra synnerliga skäl är att arbetstagaren under sin anställning har förberett ett 

överförande av hemlig information till en konkurrerande verksamhet. Om 

företagshemligheten har missbrukats med hjälp av dokumentation i någon form talar 

detta för att det föreligger synnerliga skäl.”  

Domstolen fann sammanfattningsvis att brott mot 7 § 2 st. FHL förelåg och förpliktade den 

anställde och det konkurrerade bolaget att betala skadestånd om 3,5 miljoner kronor.  

3.5.3 EU-rätt 

Någon reglering om konkurrensklausuler återfinns inte på EU-nivå. En artikel som dock 

gränsar mot konkurrensklausuler är artikel 45 FEUF, vilken reglerar fri rörlighet för 

arbetstagare. Källström och Malmberg menar att ett åtagande från en enskild arbetstagare att 

inte inte ta anställning hos en konkurrent, inte kan betraktas som ett hinder mot den fria 

rörligheten. Författarna menar att brott mot artikel 45 FEUF förutsätter någon som påtvingats 

den enskilda utifrån. En konkurrensklausul kan dock strida mot artikel 45 FEUF om den följer 

av en kollektiv reglering, eftersom artikel 45 FEUF förbjuder i princip varje regel som utgör 

ett hinder för fri rörlighet för arbetstagare.135  

                                                
133 Prop. 1987/88:155, s. 46 
134 Ibid, s. 46 
135 Källström, 2013, s. 265 
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4 Skälighetsbedömning enligt 38 § avtalslagen i 
Arbetsdomstolen 

4.1 Inledning 

Som tidigare behandlats reglerar 38 § AvtL skäligheten hos en konkurrensklausul. 

Bestämmelsen stadgar att konkurrensklausuler endast får användas inom ramen av vad som är 

skäligt. 38 § grundar sig på en avvägning mellan arbetsgivarens intresse att binda den 

anställde till sig och arbetstagarens intresse att fritt kunna röra sig på arbetsmarknaden, där 

denna kan utnyttja sina kunskaper och få möjlighet till vidareutveckling av sitt kunnande. 136 

 

Efter förändringarna i avtalslagen 1976 förändrades möjligheten till jämkning och 

åsidosättande av oskäliga konkurrensklausuler. I samband med förändringarna i avtalslagen 

fick även 1969 års överenskommelse status som rättskälla.137 Av detta är min utgångspunkt 

att den praxis som presenteras nedan är rättsfall avkunnade efter 1976. Gemensamt för 

rättsfallen är att dessa avser konkurrensklausuler i anställningsavtal som ligger utanför 1969 

års överenskommelse. Presentation av rättsfallen kommer göras utifrån i vilken bransch som 

arbetstagaren arbetat inom.  

 

Rättsfallsgenomgången omfattar en redogörelse av 15 stycken rättsfall från AD. 

Genomgången ämnar besvara vilka faktorer som AD tillmäter betydelse vid en 

skälighetsbedömning enligt 38 § AvtL. Vidare ämnar genomgången att urskilja vilka 

skyddsintressen hos arbetsgivaren och arbetstagaren som anses skyddsvärda samt vilken 

betydelse 1969 års överenskommelse tillmäts i skälighetsbedömningen enligt 38 § AvtL. 

Slutsatsen kommer användas för att besvara frågeställningen: Hur sker bedömning av 

skäligheten av en konkurrensklausul i anställningsavtal i arbetsdomstolen?  

4.1 Allmän konsultverksamhet  

AD 1977 nr 167  

I AD 1997 nr 167 hade en filialchef förbundit sig att vid avgång ur tjänst inom en period av 

två år därefter icke själv eller i annat företags tjänst bedriva konkurrerande verksamhet med 

                                                
136 Fahlbeck, 2013, s. 165 
137 Prop. 1975/76:81, s 149 
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arbetsgivaren inom regionen Skåne. AD prövade innebörden av konkurrensklausulen samt om 

filialchefen var bunden av den och i sådant fall huruvida utkrävande av det i avtalet stadgade 

vitet, vilket motsvarade en årslön, kunde anses oskäligt. Domstolen konstaterade att det 

aktuella konkurrensförbudet avsåg att skydda en upparbetad kundkrets, något som inte ses 

som en teknisk hemlighet i 1969 års överenskommelse bemärkelse. Vidare uttalade domstolen 

att klausuler som inte omfattas av överenskommelsen ska tillämpas restriktivt. Trots att 

konkurrensklausulen inte omfattades av överenskommelsens tillämpningsområde poängterade 

domstolen att konkurrensklausuler som faller utanför tillämpningsområdet kan vara tillåtna. 

Domstolen menade att det i målet framkom vissa omständigheter som måste tillmätas 

betydelse vid bedömningen av konkurrensklausulens skälighet. Domstolen fann att det inte 

var otillbörligt att binda ingenjörer på det sätt som skett. Man betonade att denna slutsats 

vilade på att ”Kundernas förtroende för konsultföretaget är också på ett särskilt sätt knutet till 

företagschefen personligen och inte till produkten som sådan.” Med hänsyn till det anförda 

fann domstolen att arbetsgivaren haft ett betydande intresse av konkurrensklausulen. 

Företagets betydande intresse i kombination av att konkurrensklausuler ansågs rimligt 

begränsad i tid och geografisk utsträckning medförde att klausulen bedömdes som giltig av 

AD.   

 

AD 1992 nr 99  
Målet rörde ett företag inom datakonsultbranschen som bl.a. bedrev verksamhet med 

internutbildningskurser för olika företag. Företaget använde sig av inhyrda lärare däribland en 

civilingenjör (R) med tillsvidareanställning vid Kungliga Tekniska Högskolan. Mellan 

företaget och R hade ett avtal upprättats angående detta uppdrag med följande 

konkurrensklausul: 

 ”Under en period av två år från avslutad kurs varken enskilt eller som anställd 

i annat konsultbolag än Bolaget åtaga sig utbildningsuppdrag för den kund som 

utbildningen enligt detta avtal avser. Läraren är dock oförhindrad att ta 

tillsvidareanställning hos Kunden." 

R åtog sig dock ett sådant uppdrag och fråga vid Arbetsdomstolen var om den intagna 

konkurrensklausulen kunde bedömas som bindande för R.  

 

Inledningsvis konstaterade domstolen att konkurrensklausulen inte omfattades av 1969 års 

överenskommelse och att en särskild restriktiv inställning bör iakttas av domstolen vid sådana 

klausuler. Vid skälighetsbedömning enligt 38 § AvtL fann domstolen att konsultföretaget haft 
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ett betydande intresse av den i målet aktuella konkurrensklausulen och hänvisade till AD 

1992 nr 9. Skillnaden rättsfallen mellan var att anställningen i detta fall varit en helt kortvarig 

anställning där R inte haft någon anställningstrygghet. Vidare poängterar domstolen att R 

vidare inte åtnjutit någon högre lön eller särskilt förmånliga villkor som kompensation för 

konkurrensklausulen.  Domstolen fann med stöd av den starka restriktivitet bör prägla synen 

på konkurrensklausuler intagna i anställningsavtal att den i målet aktuella klausulen enligt 38 

§ AvtL inte kunde bedömas som skälig.  

4.2 Revisions- och finansföretag 

AD 1992 nr 9  

Målet avsåg en konkurrensklausul i ett anställningsavtal för en revisor (N) som anställdes hos 

ett bolag som bedrev revisionsverksamhet. Konkurrensklausulen innebar att N inte fick ta 

med sig inarbetade kunder från revisionsbyrån till en ny anställning eller till egen verksamhet. 

Efter ca 1,5 år hos bolaget avslutade N sin anställning hos bolaget och startade upp egen 

verksamhet på samma ort som i detta fall var en mindre stad.  

 

AD ansåg att N tagit med sig kunder från sin tidigare arbetsgivare till sin nya verksamhet och 

att ”han därigenom har brutit mot avtalet i åtminstone vissa fall”. AD fäste vikt vid 

inskränkningen i klausulen vad angick geografiskt område och påföljden, vilken enligt 

klausulen endast aktualiserade situationer rörande sådant arbete som utförts under de 3 

närmaste åren åt klienter som fanns vid tiden för anställningens början. AD menade utifrån 

den geografiska begräsning samt den påföljden som följde av begräsningen endast 

aktualiserades i vissa fall, inte sträckte sig länge än vad som kunde anses som skäligt. 

Klausulen godkändes således av AD.  

 

Vad gäller betydelsen av 1969 års överenskommelse ansåg AD att man inte utan vidare kan: 

”utgå från att konkurrensklausuler i anställningsförhållanden som ligger helt 

vid sidan av tillämpningsområdet, vilket detta anställningsförhållande gör, kan 

frånkännas giltighet. Däremot kan givetvis kollektivavtalsbestämmelsen antas 

återspegla ett mer allmänt synsätt i fråga om konkurrensklausuler på 

arbetsmarknaden och ge anledning till en restriktiv syn på sådana klausuler”. 
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AD 2002 nr 115  

Målet avsåg en arbetstagare som arbetat som självständig handläggare hos ett 

redovisningsbolag. Arbetstagaren hade en konkurrensklausul i sitt anställningsavtal som 

förbjöd arbetstagaren att i 24 månader efter anställningen försöka att förmå någon av den före 

detta arbetsgivarens klienter att övergå till en konkurrent.  

 

Vid skälighetsbedömningen poängterade AD:  

”Rent allmänt kan sägas att praxis präglas av en starkt restriktiv syn på 

konkurrensklausuler i anställningsavtal. Normalt godtas t.ex. inte som giltigt 

skäl för att ta in en konkurrensklausul i ett anställningsavtal att den ska syfta 

enbart till att hålla kvar en arbetstagare med särskilda kunskaper och särskild 

kompetens. Klausulen med den innebörd som domstolen här har utgått från kan 

dock inte sägas ha ett sådant syfte som nyss nämnts. I stället synes klausulens 

väsentliga funktion, som anförts ovan, vara att skydda redovisningsföretaget 

mot att aktivt fråntas sina klienter. En redovisningsfirma måste enligt 

Arbetsdomstolens mening anses ha ett berättigat intresse av ett sådant skydd”. 

Därmed godtogs konkurrensklausulen vilken syftade till att kvarhålla klienter.  

 

AD 2009 nr 40  

Arbetstagaren (A) var anställd som redovisningskonsult vid ett redovisningsföretag och hade 

en intagen konkurrensklausul i sitt anställningsavtal. Konkurrensklausulen förband A att 

under två år efter avslutad anställning att inte ta över redovisningsföretagets kunder till 

konkurrerande företag, att verka aktivt för att kunderna stannar kvar eller återgår till 

redovisningsföretaget samt inte ta anställning hos någon av redovisningsföretagets kunder.  

Tvisten rörde om A, genom att bedriva konkurrerande verksamhet efter det att anställningen 

upphör, hade brutit mot konkurrensklausulen och därmed var skyldig att till 

redovisningsföretaget utge ekonomisk ersättning i enlighet med klausulen.  

 

Tingsrätten fann att konkurrensklausulen var utformad på så sätt att den endast inskränker A:s 

möjlighet att efter anställningens upphörande bedriva redovisningskonsultverksamhet. Vidare 

poängterade tingsrätten att klausulen endast inskränker möjligheterna under en relativt kort 

period – två år. Tingsrätten menar vidare att det specifikt för redovisningsbranschen  
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”där en anställd lätt arbetar upp en personlig relation till företagets kunder och 

företagets viktigaste resurs är dess anställda, anses finnas ett legitimt behov av 

att hindra att de anställda tar med sig kunder när de slutar.”  

Sammanfattningsvis ansåg tingsrätten att redovisningsföretaget haft ett berättigat intresse av 

konkurrensklausulen och att A därmed fick anses bunden av klausulen.  

 

AD godtog konkurrensklausulen utan att vidta någon skälighetsbedömning enligt 38 § AvtL. 

Genom godtagandet av konkurrensklausulen får antagas att AD instämde med tingsrättens 

bedömning. Det bör poängteras att varken tingsrätt eller Arbetsdomstolen gjorde någon 

hänvisning till 1969 års överenskommelse.  

 

AD 2010 nr 53  

En försäkringsmäklare (I) var anställd vid ett företag som förmedlade försäkringar och 

finansiella tjänster. Konkurrensklausulen som fanns intagen i I:s anställningsavtal innebar ett 

förbud för I att under en tid om 5 år efter anställningens upphörande, bearbeta en hos 

arbetsgivaren redan kund. Vid brott mot konkurrensklausulen återfanns en bestämmelse om 

vite där ersättning om 50 000 kronor per avtalsbrott skulle utgå till arbetsgivaren, dock högst 

med 500 000 tusen kronor. I sade upp sig hos företaget och tog anställning hos ett 

konkurrerande bolag. När I avslutade sin anställning hos företaget uppgick företagets kunder 

till omkring 8000, varav 500-600 anlitade I som försäkringsmäklare.  

 

Mellan parterna är det ostridigt att I kontaktat kunder i strid med klausulen. Vid bedömning 

av om klausulen kan anses oskälig enligt 38 § AvtL framhöll AD att ”praxis präglas av en 

starkt restriktiv syn på konkurrensklausuler i anställningsavtal”. AD anförde att företaget får 

anses haft ett legitimt intresse av att skydda sig mot att förlora kunder till konkurrenter. 

Domstolen framhöll att utformningen av konkurrensklausulen inte begränsade den anställdes 

möjligheter att bedriva konkurrens med arbetsgivare. Till det nu anförda menade domstolen 

att klausulens förbudstid om fem år innebär en avsevärt lång tid än vad som får anses vara 

praxis. Vidare betonade domstolen att I inte fått någon särskild kompensation för den 

olägenhet som klausulen innebär. Visserligen ansåg domstolen att I haft en god lön men att 

det fanns inget i målet som tydde på att lönen bestäms mot bakgrund av de restriktioner som 

en konkurrensklausul innebär. Genom en sammanvägning av dessa omständigheter fann 

domstolen, vid en helhetsbedömning, att konkurrensklausulen får anses som oskälig och inte 
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tillämpbar på I. Målet avgjordes utan någon hänvisning av domstolen till 1969 års 

överenskommelse.  

 

AD 2013 nr 24  

Målet rörde en arbetstagare (K) som var anställd som chef för företagets marknadsavdelning 

för telefonförsäljning. I K:s anställningsavtal fanns en konkurrensklausul med följande 

lydelse: ”Under den tid anställningen upprätthålles får arbetstagaren inte bedriva egen 

näringsverksamhet i något avseende. Efter avslutad anställning får han inte bedriva, eller ta 

anställning i, verksamhet som konkurrerar med den arbetsgivaren bedrivna verksamheten 

inom tolv månader från att anställningen upphört.” K avslutade sin anställning hos företaget 

och kort därefter tog anställning hos ett konkurrerande företag. Fråga uppkom bl.a. om 

konkurrensklausulen skälighet skulle bedömas med beaktande av den eftergift som K gjort.  

 

I skälighetsbedömningen enligt 38 § AvtL framhåller domstolen, i likhet med tingsrätten, att 

K under en relativt lång tid (1 år) förbjudits arbeta i den bransch som T varit verksam i under 

de senaste sex åren. Vidare betonar domstolen att ingen särskild kompensation skulle utgå till 

K under karenstiden. Domstolen ansåg att företaget visserligen haft ett berättigat intresse av 

att skydda sina befintliga kundrelationer men att konkurrensklausulens utformning medförde 

att klausulen hade ett vidare tillämpningsområde än att endast skydda de befintliga 

kundrelationerna. Av detta menade AD att konkurrensklausulens utformning tycks närmast 

syfta till att hindra marknadskonkurrens. Mot bakgrund av detta ansåg AD, liksom tingsrätten, 

att klausulen var oskälig enligt 38 § AvtL.  

 

AD 2015 nr 8  

AD 2015 nr 8 gällde en revisor (M) som var anställd hos ett revisionsbolag. M hade en 

konkurrensklausul införd i sitt anställningsavtal som innebar att i de fall M skulle lämna sin 

anställning hos företaget ”på grund av egen uppsägning, uppsägning på grund av personliga 

skäl från arbetsgivarens sida eller avsked och därefter – såsom delägare eller anställd i annan 

revisionsbyrå eller eljest genom egen företags-verksamhet – utföra revisionsarbete eller annat 

arbete för uppdragsgivare som denna naturligen skulle ha anförtrott [företaget], skall han 

ekonomiskt ersätta [företaget] för detta.” Klausulen var begränsad till att gälla under två år 

efter det att anställningen upphört. Vidare var klausulen förenad med ett vite som skulle 

utgöra 35 % av det belopp M eller det företag för vars räkning M arbetade för fakturerat (och 
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därefter fått betalt för) av uppdragsgivaren för ovannämnt arbete. Vitet beräknades per 

tolvmånadersperiod.  

 

M:s anställning upphörde och M tog anställning hos ett konkurrerande revisionsbolag. I sin 

bedömning om konkurrensklausulen är att anse som oskälig enligt 38 § AvtL, poängterade 

AD att bolaget och/eller M är inte bundna av 1969 års överenskommelse. Vidare framhöll 

domstolen att praxis är präglad av en starkt restriktiv syn samt att bedömning av skäligheten 

bör göras i jämförelse med 1969 års överenskommelse. AD prövade om bolaget haft något 

berättigat intresse i klausulen. Domstolen fann att klausulen avsåg skydd av befintliga 

kundrelationer, något som AD bedömde som ett berättigat intresse. AD noterar dock att 

kunderna till helt övervägande del utsett M personligen till revisor och inte bolaget som 

revisionsbolag. ”Dessa förhållanden påverkar, enligt Arbetsdomstolens mening, i viss mån 

den tyngd som bolagets intresse ska tillmätas vid den helhetsbedömning av 

konkurrensklausulen som ska göras.” 

 

Domstolen understryker att bindningstiden på 2 år i kombination med att M, under hela sin 

anställningstid på 23 år i bolaget, varit verksam i samma område får antas påtagligt begränsa 

M:s möjlighet att vara verksam som revisor i den delen av landet. AD tog även hänsyn till att 

M inte erhållit någon kompensation i form av högre lön eller annan kompensation. Domstolen 

konstaterade vidare att med ersättningsskyldigheten för M motsvarade drygt tio 

månadslöner, vilket kan jämföras med att ett belopp om sex månadslöner normalt bör utgöra 

tillräckligt skydd för ett konkurrensförbud enligt 1969 års överenskommelse. Av detta 

menade domstolen att ersättningsskyldigheten är oskäligt hög. Avslutningsvis prövade 

domstolen om M varit införstådd med innebörden av konkurrensklausulen samt om den varit 

föremål för individuell förhandling. AD fann att M måste ha förstått betydelsen av 

konkurrensklausulen samt att M inte utsatts för några särskilda påtryckningar att acceptera 

konkurrensklausulen.  

 

Vid en helhetsbedömning av det nu anförda fann domstolen att konkurrensklausulen får anses 

som oskälig enligt 38 § och därmed inte tillämpningsbar på M. Skäl att pröva frågan om 

jämkning av ersättningsbeloppet enligt 36 § AvtL saknas i och med detta beslut.   
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4.3 Advokatbyrå 

AD 1994 nr 65  

Målet avsåg en biträdande jurist (T) med anställning vid en advokatbyrå. T hade en 

konkurrensklausul införd i sitt anställningsavtal av vilket T åtog sig att under tre år, inte 

bedriva med arbetsgivaren konkurrerande verksamhet inom Eskilstuna tingsrätts 

domicilområde. Vitet var satt till 50 000 kr. Kollektivavtal fanns inte och advokatbyrån var 

inte bunden av 1969 års överenskommelse. T:s anställning upphörde i april 1991 och under 

november 1992 startade T konkurrerande verksamhet i egen regim.  

 

I målet var det ostridigt att T brutit mot den omtvistade konkurrensklausulen. Tingsrätten 

uttalade i sina domskäl, vars dom fastställdes av Arbetsdomstolen, att: 

”Verkningarna av klausulen är över huvud taget betydligt mera vittfamnande 

och sträcker sig avsevärt längre än som kan motiveras av ett mera begränsat 

syftemål att förhindra [T] att ta med sig klienter från advokatbyrån.” Vidare 

konstaterade domstolen att: ”Med hänsyn till klausulens utformning kan denna 

sålunda inte bedömas ha inneburit en endast marginell inskränkning i [T:s] 

etableringsfrihet. Härtill kan läggas att [T], såvitt framkommit, inte åtnjöt 

någon uppseendeväckande hög lön eller eljest särskilt förmånliga villkor under 

sin anställning. Inte heller innebar denna att hon innehade någon 

företagsledande ställning.” 

 

Vid sin bedömning av hänvisade tingsrätten även till advokatsamfundets disciplinnämnd där 

nämnden menar att ett fritt advokatval är av stor betydelse i konkurrensrättens utveckling. 

Tingsrätten menade att konkurrensklausulen hämmade rätten till ett fritt advokatval då 

klausulen hindrade den biträdande juristen från att vara verksam under tre år. Tingsrätten 

framhöll även att det av konkurrenslagstiftningen 1982 och 1993 inte kan ”uteslutas att det 

allmänintresse, som konkurrenslagstiftningen är avsedd att tillgodose, i någon mån kan 

påverka den avvägning mellan parternas intressen som skall ske enligt 38 § avtalslagen.” 

Med hänvisning till dessa upptagna omständigheter samt med beaktande av den starka 

restriktivitet som av praxis präglar synen på konkurrensklausuler i anställningsavtal som 

ligger utanför 1969 års överenskommelse fann domstolen att konkurrensklausulen inte var 

bindande enligt 38 § AvtL.  
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AD fann ”inte skäl att frångå de överväganden som tingsrätten gjort” och fastställde 

tingsrättens dom.  

4.4 It-företag  

AD 2009 nr 63  

Målet rörde tre arbetstagare, M, T och J som var anställda hos ett bolag verksamt inom IT-

branschen. Arbetstagarna var alla bundna av individuellt utformade konkurrensklausuler och 

1969 års överenskommelse gällde inte vid bolaget. Utformningen av konkurrensklausulerna 

var något skiljaktigam eftersom arbetsuppgifterna hos arbetstagarna skilde sig åt. M arbetade 

med produktutveckling, T arbetade med försäljning främst genom att träffa kunder och J:s 

arbetsuppgifter till stor del med inköp, leveranser och montering samt att utveckla hårdvara i 

bolagets applikationer. Samtliga konkurrensklausuler gällde hela Europa och alla länder där 

bolaget bedrev eller kunde komma att bedriva verksamhet genom dotterbolag. Bindningstiden 

för konkurrensklausulerna var 12 månader för M och T och 6 månader för J. Ingen ekonomisk 

kompensation utfallit under bindningstiden till arbetstagarna, lika så har varken M, T eller J 

erhållit någon uppseendeväckande hög lön eller särskilt förmånliga villkor under 

anställningen. M, T och J sade upp sig under samma år från bolaget och startade egen 

verksamhet inom samma bransch. Fråga blev om arbetstagarna handlat illojalt mot den 

tidigare arbetsgivaren och brutit mot de i sina anställningsavtal intagna 

konkurrensklausulerna.  

 

AD konstaterade att ”Vid bedömningen av en konkurrensklausuls skälighet ska en 

helhetsbedömning göras utifrån samtliga föreliggande omständigheter.” Vad gäller 

konkurrensklausulen i M:s anställningsavtal ansåg domstolen att M arbetat med 

produktutveckling och bolaget därför haft ett berättigat intresse av att binda M vid en 

konkurrensklausul. Dock menade domstolen att klausulens utformning medförde att M under 

en inte obetydlig tid, 1 år, förbjöds arbeta i den bransch denne arbetat i under en lång tid. 

Vidare underströk domstolen att klausulen inte bara omfattar Sverige utan även andra länder. 

Domstolen poängterade även att M inte erhållit någon kompensation under bindningstiden 

samt ingetdera av M:s lön eller övriga anställningsvillkor hade bestämts med utgångspunkt av 

de restriktioner som konkurrensklausulen medfört. Enligt domstolens mening får 

konkurrensklausulen, efter en sammanvägning, anses som oskälig enligt 38 § AvtL och därför 

ej tillämpningsbar för M.  
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Beträffande konkurrensklausulerna i T och J:s anställningsavtal anförde domstolen att T och J 

till skillnad från M inte arbetat med produktutveckling, således har T och J inte haft några 

närmare insikter i bolagets utvecklingsarbete dvs. i det som får betecknas som den mer 

företagsspecifika delen av bolagets verksamhet. Av detta fann Arbetsdomstolen att bolagets 

intresse av att upprätthålla konkurrensklausuler i förhållande till T och J får anses begränsat.  

För både T och J, liksom för M, sträckte sig konkurrensklausulernas geografiska omfattning 

utanför Sverige. Domstolen fann, utan hänvisning till 1969 års överenskommelse, att 

konkurrensklausulerna inte kunde ses som marginellt ingripande för T och J och anförde 

sammanfattningsvis att konkurrensklausulerna ses som oskäliga enligt 38 § AvtL.  

 

AD 2010 nr 27  

M var anställd som IT-konsult på ett IT-konsultföretag. M var bunden av en 

konkurrensklausul som syftade till att skydda företaget från att M, vid en avslutad anställning, 

aktivt skulle försöka övertaga företagets befintliga kunder. Konkurrensklausulen var utformad 

på så vis att M förbjöds att direkt eller indirekt bedriva konkurrerande verksamhet både under 

och efter anställningstiden med arbetsgivaren. Klausulen saknade tidsberäkning men företaget 

har i rättegången, på eget initiativ, inskränkt klausulen till att endast gälla i två år. Vidare 

saknade klausulen geografisk avgränsning som såväl avtalat vederlag.  Efter tre år som 

anställd på företaget avslutade M sin anställning och påbörjade kort därefter konkurrerande 

verksamhet i egen regim.  

 

AD framhöll i sina domskäl att domstolen delar tingsrättens bedömning att: 

”Konkurrensförbudets främsta funktion har varit att skydda [företaget], mot att 

aktivt fråntas sina befintliga kunder och att det även funnits ett berättigat 

intresse av ett sådant skydd. Konkurrensförbudet kan inte heller, med hänsyn till 

den begränsning som skett av klausulens räckvidd, anses innebära annat än en 

mindre inskränkning i [M], möjligheter att som anställd eller som egen 

företagare bedriva yrkesverksamhet, förutsatt att han inte riktar sig mot de 

kunder och samarbetspartner som omfattas av förbudsyrkandet.”  

Domstolen framhöll särskilt att förbudet bindningstid endast var 2 år samt att den endast 

avsåg en begränsad kundkrets. Liksom tingsrätten fann därför AD att klausulen inte kunde 

anses oskälig enligt 38 § AvtL 
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4.5 Övriga försäljningsföretag   

AD 1984 nr 20  

En gymnasieingenjör (A) hade anställts som försäljare i ett bolag som bedrev verkstadsrörelse 

inom produktområdet värmeteknik 1976. Bolaget bytte ägare 1980, den nya ägaren träffade 

ett nytt avtal med A innehållande en konkurrensklausul. Klausulen hade en bindningstid om 

12 månader och förpliktade A att inte bedriva konkurrerande verksamhet i värmeteknik.  

Vidare stadgade konkurrensklausulen att A skulle erhålla en ersättning i form av ett 

fyllnadsbelopp så att A garanterades samma inkomst som hos arbetsgivaren. 

Konkurrensklausulen var förenad med ett vite som medförde A, vid brott mot klausulen, 

skulle åläggas att betala ett skadestånd motsvarande den årslön som A intjänat de sista 12 

månaderna i sin anställning hos bolaget. A avslutade sin anställnings hos bolaget och startade 

upp egen verksamhet inom värmeteknik. Omständigheterna var sådana att arbetsgivaren var 

bunden av 1969 års överenskommelse och A var inte fackligt organiserad.  

 

AD uttalade att trots att A inte var fackligt organiserad så måste skälighetsbedömningen enligt 

38 § AvtL göras med tillämpning av de materiella regler som finns i 1969 års 

överenskommelse. Domstolen menade att: 

”det inte anses skäligt att en av kollektivavtalet bunden arbetsgivare skulle ha 

större möjlighet att använda konkurrensklausuler beträffande anställda, som 

står utanför avtalsslutande organisationerna, än han enligt avtalet har 

beträffande anställda som tillhör de avtalsslutande 

arbetstagarorganisationerna”.  

Domstolen menade därför sammanfattningsvis att: 

”skälighetsprövningen enligt 38 § AvtL göras med tillämpning av de materiella 

regler som finns i 1969 års överenskommelse. Det kan nämligen då inte anses 

vara skäligt att en av kollektivavtalet bunden arbetsgivare skulle ha större 

möjligheter att använda konkurrensklausuler beträffande anställda, som står 

utanför de avtalsslutande organisationerna, än han enligt avtalet har 

beträffande anställda som tillhör de avtalsslutande 

arbetstagarorganisationerna.” 

 

Bolaget hävdade att det rörde sig om företagsspecifikt i 1969 års bemärkelse. AD fann att 

företagshemlighet i 1969 års bemärkelse inte omfattar ”anställdas personliga skicklighet, 
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personliga kunskaper och personlig erfarenhet. Därav följer bl.a. att den mera allmänna 

kännedom om marknads- och branschförhållanden som förvärvats av anställda i inköps- och 

försäljningsverksamhet i regel inte utgör sådana företagshemligheter som avses i 1969 års 

överenskommelse”. Genom jämförelsen med överenskommelsen kom AD fram till att 

konkurrensklausulen sträckte sig längre än vad som skulle kunna anses vara skäligt.   

 

AD 1999 nr 71 

Två säljarrepresentanter (T.A och M.A) anställdes i ett bolag (D). Säljarna ingick 

anställningsavtal med konkurrensklausul som förbjöd säljarna att inom en tid av sex månader 

efter anställningens upphörande direkt eller indirekt konkurrera med D. T.A och M.A sade 

upp sig från sina tjänster för att börja en anställning hos ett konkurrerande bolag. D yrkade att 

AD ska fastställa att T.A och M.A i och för sig är skyldiga att till bolaget utge ersättning för 

den skada de orsakat bolaget genom att de förbrutit sig mot den allmänna principen om 

lojalitetsplikt mot arbetsgivare och/eller det konkurrensförbud som fanns i deras 

anställningsavtal med bolaget. 

  

Beträffande konkurrensklausulerna hänvisade AD till 1969 års överenskommelse och 

konstaterade att kundregister beträffande vissa produkter kunde vara värdefulla för den som 

vill bedriva konkurrens med en redan etablerad aktör. Dock poängterade domstolen det att de 

aktuella ”kundlådorna”, som tilldelats säljarna, varit i stort sett inaktuella. I huvudsak hade de 

innehållit ”något så allmänt som en förteckning över köpare eller presumtiva köpare/…/av 

produkter som behövs på varje företag eller kontor.” AD menade att säljarens personliga 

egenskaper och förmåga framstod som viktigare än kundregister, kundkontakter och 

produktsortiment. Mot bakgrund av detta framstod en konkurrensklausul i anställningsavtalet 

som obetydlig nödvändig och AD förklarade klausulen som oskälig och därmed icke 

bindande. 

 

AD 2001 nr 91  

Målet rörde en arbetstagare (O) som arbetade som återförsäljare för ett bolag (SAV) som 

sålde kopplingar och ventiler. O hade i sitt anställningsavtal åtagit sig en konkurrensklausul. 

Genom den tvistiga konkurrensklausulen hade O förbundit sig att ”under anställningstiden 

och upp till ett år efter anställningsförhållandets upphörande - inte ingå avtal om anställning 

hos något bolag som SAV har ingått exklusivt återförsäljaravtal med eller som varit kund till 

bolaget inom de senaste två åren av anställningsperioden, samt inte heller direkt eller indirekt, 
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personligen eller genom bolag med avsikt att ingå avtal eller handel vända sig till något bolag 

som SAV har ingått exklusivt återförsäljaravtal med eller som varit kund hos SAV inom de 

senaste tå åren av anställningsförhållandet" 

 

AD prövade om konkurrensklausulen omfattades av 1969 års överenskommelse 

tillämpningsområde. För att bli bundna menade domstolen att det skulle krävas att företaget 

var beroende av självständig produkt- eller metodutveckling och genom detta skaffat sig ett 

företagsspecifikt kunnande. Det krävs vidare att avslöjande om denna kunskap ska medföra 

påtagligt men. AD menade att SAV inte var beroende av självständig produkt- eller 

metodutveckling. Vidare ansåg AD att SAV inte visat att de angivna företagshemligheterna 

innefattar företagsspecifikt kunnande av de slag som anges i 1969 års överenskommelse. Av 

detta resonemang kunde AD konstatera att SAV inte var bunden av överenskommelsen. AD 

hänvisade vidare till att det i rättspraxis finns ”fall där konkurrensklausuler i 

anställningsförhållande som legat vid sidan av användningsområdet enligt 1969 års 

bestämmelse för sådana klausuler har med hänsyn till särskilda omständigheter betraktas som 

bindande.”. Domstolen fick således ta ställning till detta falls specifika omständigheter vid 

skälighetsbedömningen. AD fann att SAVs avsikt med konkurrensklausulen var att skydda ett 

återförsäljningsavtal och inte att skydda företagsspecifikt kunnande. Detta vägdes mot O:s 

intressen att fritt för förfoga över sin arbetskraft och att O inte haft speciellt hög lön som kan 

motivera konkurrensklausul. Mot bakgrund av detta, och ” med hänsyn till den restriktivitet 

som bör prägla synen på konkurrensklausuler i anställningsförhållanden som ligger vid sidan 

av 1969 års överenskommelse” menade domstolen att klausulen inte ansågs bindande för O.  

4.6 Arbetstagare i företagsledande ställning 

AD 1993 nr 40  

Tvisten rörde ett internationellt handelsföretag som träffat ett avgångsavtal vid anställningens 

upphörande med företagets direktör (R). Avtalet innehöll en konkurrensklausul som medförde 

att R under ett och ett halvt år efter avslutad anställning ”ej direkt eller indirekt engagerar sig i 

marknadsföring och försäljning av gjutgods och smidesprodukter tillverkade i Kina på 

följande marknader: Sverige, Norge, Danmark, Finland, Storbritannien och Västtyskland.” 

Klausulen var vidare kombinerad med en vitesklausul där R hade förbundit sig att betala ett 

avgångsvederlag.   
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Vid fråga om konkurrensklausulen kunde förklaras ogiltig enligt 38 § AvtL framhöll 

domstolen att klausulen inte är intagen i ett anställningsavtal som slutits i anledning av en 

förestående anställning, utan i ett avgångsavtal i anledning av att R:s anställnings skulle 

upphöra. Med stöd av detta underströk domstolen att klausulen inte syftade till att hålla kvar 

R i företaget, vilket i sig är oskäligt.138 AD fann att bolaget haft ett berättigat intresse att 

skydda sig mot att R, som var en erfaren affärsman och som hade en hög position, fråntog 

företagets affärsunderlag samt att klausulen endast medförde en marginell inskränkning av 

R:s möjligheter att bedriva handel eller annan verksamhet. Mot bakgrund av det nu anförda 

fann domstolen inte skäl att förklara konkurrensklausulen som oskälig enligt 38 § AvtL.  

 

  

                                                
138 AD 1984 nr 20. 
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5 Analys och diskussion 

5.1 Hur sker skälighetsbedömningen enligt 38 § avtalslagen av en 

konkurrensklausul i anställningsavtal i Arbetsdomstolen?  

Genom en analys av den praxis som presenterats i kapitel 4 kan några riktlinjer urskiljas 

beträffande hur Arbetsdomstolen hanterar skälighetsbedömningen av konkurrensklausuler. 

Analysen tyder på en stark restriktiv inställning hos AD till konkurrensklausuler som inte 

omfattas av tillämpningsområdet i 1969 års överenskommelse. Jag anser, likhet med vad som 

uttalats i doktrinen 139 , att skälighetsbedömningen utförs i en två-stegs modell där en 

sammanvägning av samtliga omständigheter i det enskilda fallet är avgörande.  

Två-stegs modellen utgörs i följande steg: 

1. Först bedöms om arbetsgivaren har något legitimt intresse av konkurrensklausulen. 

Saknar arbetsgivaren ett legitimt behov av klausulen kan klausulen bedömas som 

ogiltig. Om å andra sidan ett legitimt intresse identifieras går bedömning vidare till 

steg två. 

2. I steg två görs en avvägning in casu mellan arbetsgivarens intresse och arbetstagarens 

möjlighet att efter anställningen kunna försörja sig inom sitt yrke. 

 

Två-stegs modellen tar hänsyn till en mängd olika faktorer. Dessa faktorer har utkristalliserats 

genom rättsfallsgenomgången och presenteras i framställningen nedan. 

 

Arbetsgivaren skyddsintresse 

Skydda företagsspecifikt kunnande och företagshemligheter – know how  

Med stöd av AD 2009 nr 63 kan konstateras att arbetstagaren har ett legitimt intresse av att 

använda konkurrensklausuler i de fall arbetstagarens arbetsuppgifter innefattar 

företagsspecifikt kunnande.  Vidare framgår av ingressen till 1969 års överenskommelse att 

syftet var att rena tillverkningshemligheter avsågs kunna täckas inom kompetensen för 

konkurrensklausulens tillämpningsområde; termen som beskriver skyddsobjektet är 

”tillverkningshemligheter eller därmed jämförbart kunnande”.  

 

I 2009-års fall bedömdes en konkurrensklausul som skälig av AD med stöd av att 

arbetstagaren arbetade med produktutveckling, något som innefattar företagsspecifikt 
                                                
139 Andersson, 1995, s. 233 
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kunnande. Dock bör i detta sammanhang poängteras att kunskap som är ”allmän känd” inom 

en bransch, utgör inte företagsspecifikt kunnande och är därmed inte skyddsvärt.140 Av praxis 

kan därför sammanfattningsvis fastställas att domstolen bör en bedömning av vad som är att 

anse som företagsspecifikt kunnande och vad som utgör sådan kunskap som är allmänt känd 

inom branschen. Någon tydlig gränsdragning mellan dessa går idag inte att urskilja av praxis.  

 

Beträffande det ovannämnda rättsfallet framgår även att en arbetare som inte innehar 

arbetsuppgifter kopplade till den företagsspecifika delen av arbetsgivarens verksamhet, kan 

omfattas av en konkurrensklausul. Arbetsdomstolen understryker dock att arbetsgivarens 

intresse av att upprätthålla en konkurrensklausul får anses tämligen begränsat. Domstolen 

preciserar dock inte under vilka förutsättningar som konkurrensklausuler kan anses legitim i 

en sådan situation. Rättsläget är därmed oklart avseende denna punkt.  

 

Upparbetad kundkrets  

Upparbetad kundkrets är särskilt framträdande vid företagstypen tjänsteföretag.  Exempelvis 

på sådana tjänsteföretag som återfinns i praxis är it-företag men även konsult- och 

revisionsbyråer. Av praxis kan konstateras att det inom företag där anställda lätt arbetar upp 

en personlig relation till företagets kunder, exempelvis inom redovisningsbranschen, finns ett 

legitimt intresse att förhindra de anställda att ta med kunder när de avslutar sin anställning. 

Detta motiveras med att den anställde är företagets viktigaste resurs. 141  

 

Vid skälighetsbedömningen beaktar domstolen om förbudet avser en begränsad kundkrets 

eller om förbudet är mer utsträckt. 142 Av AD 2013 nr 24 bedömdes en konkurrensklausul som 

oskälig med beaktande av att förbudet avsåg samtliga av arbetsgivarens kunder, medan i AD 

2015 nr 8, AD 2010 nr 53, AD 1992 nr 9 samt AD 1992 nr 99 var kundkretsen begränsad till 

kunder som arbetsgivaren hade vid arbetstagarens början eller vid anställningens upphörande.  

Av AD 2015 nr 8 drar jag slutsatsen att kundens intresse av att fritt få följa den anställde till 

ett nytt bolag är ett intresse om bör beaktas vid bedömningen om en konkurrensklausul är 

motiverad eller inte.  

 

                                                
140 AD 1984 nr 20 
141 AD 2009 nr 40 
142 AD 1977 nr 167 och AD 2010 nr 27 
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Således är min uppfattning sammanfattningsvis att ju mer personliga och långvariga 

kundrelationer som ett företag har, desto större intresse har företaget av att skydda sin 

upparbetade kundkrets. Sådana faktorer som kan minska intresset för arbetsgivaren att skydda 

sin kundkrets är i de fall arbetstagaren haft en kortvarig anställning eller om arbetstagaren haft 

en låg position inom företaget.143  

 

Intresset av att behålla nyckelarbetare inom företaget  

I praxis har en i ett anställningsavtal intagen konkurrensklausul som syftar enbart till att 

kvarhålla arbetstagare med särskilda kunskaper och särskild kompetens helt underkänts. 

Således lämnas sådana konkurrensklausuler helt utan avseende. 144 

 

Trots att rättsfallet AD 1990 nr 44 inte berörts i rättsfallsgenomgången är min åsikt att 

rättsfallet bör belysas i detta sammanhang.145  Rättsfallet gällde en konkurrensklausul i 

samband med att en stor landsomfattande patentbyrå köpte upp ett litet företag i branschen 

med vidare anställning av dess personal. I samband med överlåtelsen förband två säljare att 

under en tidsrymd av tre år inte bedriva konkurrerande verksamhet med arbetsgivaren eller på 

annat sätt medverka till att arbetsgivarens marknadssituation stördes. Inledningsvis 

konstaterade domstolen i sin skälighetsbedömning att konkurrensklausulen har betydelse för 

arbetstagaren både som ägare av hälften av de överlåtna aktierna och som anställd hos 

patentbyrån. Således menar domstolen att det inte är fråga om ett ”renodlat 

anställningsförhållande som avses i 1969 års överenskommelse utan istället om en blandad 

situation där arbetstagarens intresse som delägare av det överlåtna företaget utgör ett 

betydande inslag”.  

 

Sammanfattningsvis ansåg AD att Patentbyrån har ett avsevärt intresse av att det avtalade 

konkurrensförbudet iakttas. Domstolen framhöll vidare att de nackdelar som detta medför för 

arbetstagaren måste ses mot bakgrund av bl.a. de ekonomiska villkoren för 

företagsöverlåtelsen. Av detta fann domstolen att vid en avvägning av parternas intressen 

godtogs konkurrensklausulen.  Rättsfallet medför konkurrensklausuler som syftar till att 

uppfylla intresset av att behålla nyckelarbetare inom företaget har godtagits. Dock bör 

                                                
143 AD 1993 nr 40 
144 AD 1984 nr 20 och AD 1993 nr 40 
145 Rättsfallet har inte berörts i rättsfallsgenomgången eftersom konkurrensklausulen hade upprättats vid en 

kombinerad företagsöverlåtelse och anställning. Således rör det inte sig om en konkurrensklausul som endast 
är intagen i anställningsansavtal 
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rättsfallet beaktas med en viss kritik eftersom rättsfallet berör scenariot när en säljare är 

bunden av en konkurrensklausul i både överlåtelse- och anställningsavtal.  

 

Skydda investerad kunskap  

 I de fall arbetsgivare bekostar sina anställda med specialutbildningar finns ett intresse från 

arbetsgivarens sida att behålla dessa anställda, åtminstone till dess att företaget dragit nytta av 

investeringen som gjorts i de anställda. För att förhindra att arbetstagare med investerad 

kunskap slutar hos arbetsgivaren används konkurrensklausuler för att skydda sig att detta 

inträffar.  

 

Det finns tre rättsfall, de s.k. flygförarfallen dvs. AD 1991 nr 38, AD 1992 nr 67 och AD 

2002 nr 15 som berör intresset ”skydda investerad kunskap”. I samtliga fall fick AD 

undersöka möjligheterna att jämka konkurrensklausuler som syftade till att kvarhålla 

arbetstagare under visstid där arbetsgivaren lagt ner betydande utbildningskostnader. I både 

AD 1991 nr 38 och AD 1992 nr 67 bedömas konkurrensklausulerna som giltiga med stöd av 

att arbetsgivaren bekostat arbetstagarnas utbildning. I AD 2002 nr 15 konstaterade domstolen 

vid skälighetsbedömningen att ”Av Arbetsdomstolens domar framgår att vid en sådan 

prövning utgångspunkten bör vara att vitessanktionen inte bör tillåtas att bli alltför 

betungande och att vitet inte bör få sträcka sig längre än till en skyldighet för arbetstagaren att 

återbetala vad han erhållit i ersättning för sitt åtagande samt att hänsyn kan tas till de 

utbildningskostnader försvarsmakten kan ha lagt ned på arbetstagaren.” 

 

Av detta tyder praxis på att investeringar i utbildning från arbetsgivarens sida har fått 

betydelse för AD:s tankegångar beträffande konkurrensklausulers skälighet enligt 38 § AvtL.  

 

Arbetstagarens erfarenhet och position hos arbetsgivaren 

Arbetstagarens position hos arbetsgivaren inverkar på AD:s bedömning av en 

konkurrensklausuls skälighet. I de fall då arbetstagaren inte haft någon företagsledande 

ställning eller liknande nyckelposition har detta tydligt gjorts i AD:s domskäl. 146 

Arbetstagarens position hos arbetsgivaren är därför av stor betydelse. Vid prövningen av 

illojalt handlande ska ett nyanserat bedömande ske med beaktande av de särskilda 

omständigheterna i det enskilda fallet. Hänsyn ska tas till bl.a. arbetstagarens position i 

                                                
146 AD 1994 nr 65 och AD 2010 nr 27 
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företaget, dennes möjligheter att i konkurrensen utnyttja företagshemligheter och annat 

företagsspecifikt kunnande, beskaffenheten av den verksamhet varom konkurrens sker och 

konkurrensåtgärdens betydelse för företaget.147  

 

I rättsfallet AD 1993 nr 40 hade arbetstagaren under slutet av sin anställning förberett import 

av gjutjärnsgods från en utländsk tillverkare. Arbetstagaren slutade och åtog sig i ett 

uppsägningsavtal att inte konkurrera. Trots uppsägningsavtal att som förpliktade arbetstagaren 

att inte konkurrera, ingick arbetstagaren själv återförsäljaravtalet med den utländske 

tillverkaren. Domstolen konstaterade att arbetstagaren inte innehade en svag ställning enär 

han var en erfaren affärsman i en hög position hos arbetsgivaren. Vidare underströk 

domstolen att verkliga förhandlingar om konkurrensklausulen innehåll hade förekommit. 

Arbetstagaren hade under förhandlingen erhållit juridisk rådgivning som pekade på att 

konkurrensklausulen var ogiltig, vilket bidragit till att arbetstagaren accepterade lydelsen. AD 

fann att klausulen mot denna bakgrund var giltig. Välutbildade personer med tidigare 

yrkeserfarenheter förväntas i högre grad förhandla konkurrensklausuler. Om arbetstagaren 

lyckas med att modifiera lydelsen av en föreslagen konkurrensklausul indikerar detta på 

skälighet hos klausulen.  

 

Anställningsform 

Med stöd av rättsfallsgenomgången är min slutsats att en huvudregel beträffande 

anställningsform kan utkristalliseras. Huvudregeln innebär att konkurrensklausuler i 

anställningsavtal endast är tillåtna för arbetstagare med tillsvidare anställning, detta då 

provanställning eller annan likande kortvarig anställning inte tycks motivera något legitimt 

intresse från arbetsgivarens sida.148  Min slutsats får stöd i AD 1985 nr 138. I rättsfallet 

framhöll domstolen att en väsentlig del i varför konkurrensklausulen bedömdes som oskälig, 

grundade sig i att den anställde erhöll en synnerligen otrygg anställning149 hos företaget. 

Vidare arbetsgivaren i ett tidigt stadium av anställningen gjorde klart för arbetstagaren att 

denne inte kunde räkna med en tillsvidareanställning hos arbetsgivaren. Visserligen övergick 

provanställningen till en tillsvidareanställning men domstolen framhöll att detta var en följd 

av tvingande kollektivavtal- och lagregler.150  

                                                
147 AD 1977 nr 118 
148 AD 1985 nr 138 och AD 1992 nr 99 
149 I rättsfallet rörde sig det om en provanställning. 
150 I förhandling höll bolaget fast vid sin uppfattning om att arbetstagaren skulle lämna företaget och drev även 
igenom detta 
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Upphörandet av anställningen 

Av vad som tidigare anförts i detta arbete gäller inte konkurrensförbud ”när arbetsgivaren sagt 

upp anställningen”. En sådan situation föreligger om en arbetsgivare säger upp en 

arbetstagare pga. arbetsbrist. Konkurrensförbudet gäller dock när arbetsgivarens uppsägning 

föranletts av avtalsbrott från arbetstagarens sida.151 Ett avtalsbrott är en sådan åtgärd som ger 

motparten rätt att häva anställningsavtalet med omedelbar verkan. Vad som utgör en sådan 

åtgärd är som tidigare nämns oklart. 152  

 

Tvist angående vem som orsakat uppsägning har inte direkt behandlats i praxis från AD. 

Indirekt är min uppfattning ändock att AD i 1985 nr 138 tog hänsyn till att försäljaren blivit 

avskedad och på så sätt inte avslutat sin anställning självmant. AD fann dock inte anledning 

att ta upp denna invändning mot konkurrensklausulens tillämplighet utan prövade istället 

direkt frågan om konkurrensförbudet kunde anses som skäligt. I domstolens 

skälighetsbedömning tillmättes, som ovan nämnt, arbetstagaren anställning avgörande 

betydelse. Således kan sägas att genom det sätt som arbetstagaren skildes från anställningen 

indirekt fick betydelse för målets utgång.  

 

Ekonomisk kompensation 

En återkommande och avgörande faktor i en majoritet av rättsfallen153 är den ekonomiska 

kompensation som arbetstagaren erhåller för den olägenhet som en konkurrensklausul 

innebär. AD tillmäter faktorn stor betydelse i skälighetsbedömningen. Kompensation kan utgå 

i form av en högre lön, särskilt förmånliga anställningsvillkor under anställningstiden eller 

genom särskild ersättning under bindningstiden. Vidare framgår det av 1969 års 

överenskommelse att en förutsättning för en konkurrensklausul överhuvudtaget får åberopas 

av arbetsgivare, är att den anställde erhåller någon form av ersättning för bindningstiden från 

den arbetsgivare varmed avtal om konkurrensklausul ingås.154  

 

                                                
151 Detta kan ske genom uppsägning enligt 7 § LAS eller avsked enligt 18 § LAS 
152 Fahlbeck, 2013, s. 157 
153 AD 1992 nr 99, AD 1994 nr 65, AD nr 91, AD 2009 nr 63, AD 2010 nr 53, AD 
2013 nr 24 och AD 2015 nr 8 
154 1969 års överenskommelse om kollektivavtal, Formulär till konkurrensklausul att intagas i tjänsteavtal, p. 2 
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I detta sammanhang bör framhållas att i de fall konkurrensklausulen endast marginellt 

inskränker arbetstagarens möjlighet att utöva yrkesverksamhet kan konkurrensklausulen ses 

som skälig, även om arbetstagaren inte erhåller någon ekonomisk kompensation.155  

 

Bindningstid 

Av 1969 års överenskommelse ska bindningstiden begränsas till ”den beräknade livslängden 

för arbetsgivarens skyddsvärda know-how eller därmed jämförbart kunnande” men bör ”i 

normalfallet inte överstiga 24 månader”.  Vidare bör livslängden endast sträcka sig över 12 

månader i de fall ovan nämnda livslängd är kort. Således ska fråga om bindningstiden regleras 

utifrån varje enskilt fall i det individuella anställningsavtalet. 1969 års överenskommelse ger 

möjlighet för avvikelser från normaltiden åt båda hållen.  

 

Bindningstidens längd är en viktig del av konkurrensklausulen, något som också framgår av 

praxis. En konkurrensklausul innefattande ett förbud att kontakta samtliga kunder som 

arbetsgivaren hade vid anställningens upphörande under en fem års period, har ansetts vara 

för långtgående.156 Den längsta bindningstiden som har godkänts i praxis är en bindningstid 

avseende 3 år.157 Två år senare, i AD 1994 nr 65, underkände emellertid domstolen en klausul 

med en bindningstid på tre år. Härtill kan tilläggas att skillnaden mellan 

konkurrensklausulerna i AD 1992 nr 9 och AD 1994 nr 65 var bl.a. att i AD 1994 nr 65 erhöll 

arbetstagaren ingen uppseendeväckande lön eller eljest särskilt förmånliga villkor under sin 

anställning, medan i 1992 nr 9 erhöll arbetstagaren en relativt hög lön. Bindningstiden och 

den ekonomiska kompensationen kan därför sägas vara förenade med varandra i form av att 

en längre bindningstid bringar starkare skäl för ekonomisk kompensation för arbetstagaren.   

 

Praxis kan emellertid ha förändras något mot en mer restriktivt hållning när domstolen i AD 

2013 nr 24 uttalade att en konkurrensklausul med en bindningstid på ett år, var en relativt lång 

tid för en konkurrensklausul i ett anställningsavtal. Domstolens resonemang kan sägas följa 

utredningsförslaget DS 2002:56 ”Hållbar arbetsrätt för ett föränderligt arbetsliv” där 

utredningens föreslagna bindningstid var ett år. Utredningen poängterade att en överskridning 

av denna bindningstid endast förelåg vid särskilda skäl. Det bör understrykas att ansvarig 

utredare för utredningen var professor Niklas Bruun och professor Jonas Malmberg. Utgången 
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i målet faller sig intressant då Malmberg satt som ledamot i AD 2013 nr 54. Detta kan till viss 

del ha inverkat på domstolens bedömning. Min uppfattning härav är att rättsfallet bör beaktas 

med en viss reservation. Jag anser att ytterligare bekräftelse av domstolen krävs för att fastslå 

att en bindningstid på 1 år är en relativt lång tid för en konkurrensklausul. 

 

Geografisk omfattning 

En återkommande faktor som AD tar hänsyn till vid skälighetsbedömningen är 

konkurrensklausulens geografiska tillämpningsområde. 158   Någon ledning från 1969 års 

överenskommelse finns inte då överenskommelsen saknar geografisk begräsning eller krav på 

att konkurrensklausulen måste vara anknuten till ett viss område eller region. Praxis tyder 

emellertid på att klausulerna måste vara anpassade till en geografiskanknytning. Utformandet 

ska vara medvetet och i och med det ha ett legitimt syfte. En konkurrensklausul med ett 

omfattande geografiskt område, som inte endast omfattar Sverige utan även andra länder, har 

bedömts som ”betydande geografisk omfattning” och medfört att konkurrensklausulen 

betraktats som oskälig av AD.159  

 

Förhandling och förhandlingsstyrka 

Arbetstagarens förhandlingsstyrka har blivit en alltmer betydande faktor och växte fram 

genom rättsfallet AD 1993 nr 40. I domskälen framhöll domstolen att arbetstagaren och 

arbetsgivaren haft reella förhandlingar om innehållet i konkurrensklausulen. I förhandlingarna 

hade arbetstagaren anlitat juridisk hjälp inför förhandlingarna samt förmått arbetsgivaren att 

godta förändringar i avtalsvillkoren. Enligt domstolens mening kan arbetstagaren i det 

aktuella fallet anses haft en, i förhållande till arbetsgivaren, särskilt stark ställning vid 

ingående av det aktuella avtalet. Domstolen menade följaktligen att parterna kunde ses som 

jämstarka parter där arbetstagaren varit till fullo införstådd med avtalets innebörd.  

 

Liknande bedömning som i AD 1993 nr 40 gjordes i ett avgörande från mål T 1087-06, från 

Hovrätten för Västra Sverige där långtgående en långtgående klausul godtog med stöd av att 

parterna i det stora hela varit jämlika/jämstarka vid förhandlingstillfället.  

 

I AD 2009 nr 63 markerade domstolen särskilt att konkurrensklausulerna i de tre berörda 

arbetstagarnas anställningsvillkor var ensidigt upprättade av arbetsgivaren. Någon förhandling 
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mellan parterna inte således förekommit och konkurrensklausulerna hade därför inte varit 

föremål för närmare diskussion mellan parterna. Av domskälen tydliggörs inte vilken 

betydelse detta hade för skälighetsbedömningen.  

 

Vikten av att förhandling skett och arbetstagarens förhandlingsstyrka bekräftas av domstolen i 

AD 2015 nr 8. I domskälen understryker domstolen att hänsyn ska tas till sådana 

omständigheter som om konkurrensklausulen varit föremål för verkliga förhandlingar mellan 

parterna. Likaså beaktar domstolen om arbetstagaren haft en stark förhandlingsposition. Av 

rättsfallet framgår att om arbetstagaren haft en förståelse av betydelsen av 

konkurrensklausulen samt om det inte är visat att arbetstagaren utsatts för några särskilda 

påtryckningar att acceptera konkurrensklausuler, kan ändock konkurrensklausulen bedömas 

som oskälig om den inte föregåtts av individuella förhandlingar. Min slutsats är sålunda att 

domstolen tydliggör att utformningen av konkurrensklausuler ska föregås av förhandlingar 

mellan parterna för att klausulen överhuvudtaget ska kunna bedömas som skälig.  

 

Tidpunkt för avtalets ingående 

Av vad som anförts beträffande förhandlingsstyrka ska bedömning av konkurrensklausulens 

skälighet göras utifrån vilken ställning berörda parter hade vid tidpunkten för avtalets 

ingående.160 Vid skälighetsbedömning är det därför väsentligt att ha kännedom om avtal om 

konkurrensklausulen ingåtts i början av ett anställningsförhållande eller om 

konkurrensklausulen införts under anställningen. Bedömningen av konkurrensklausulens 

skälighet kan påverkas om exempelvis arbetstagaren blivit befordrad eller fått ändrade 

arbetsuppgifter som motiverar en konkurrensklausul, således är min slutsats härav att det är av 

intresse att beakta tidpunkten för avtalets ingående.  

 

Konkurrensrättsliga intressen 

Det återfinns endast ett rättsfall, AD 1994 nr 65, i vilket AD uttryckligen tagit hänsyn till 

konkurrensrättsliga intressen i sin skälighets bedömning. I rättsfallet anser domstolen att 

konkurrensrättsliga intressen i viss mån ”kan påverka den avvägning mellan parternas 

intressen som skall ske enligt 38 § AvtL”, trots att konkurrenslagstiftningen inte är tillämplig 

på arbetsrättsliga tvister. Domstolen hänvisade till litteraturen där det, med hänsyftning på 

1982 år konkurrenslag, har uttalas att denna avvägning borde överensstämma med vad som 
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främjar en från allmän synpunkt önskvärd konkurrens inom näringslivet.  Sålunda bör vid 

intresseavvägningen även synpunkter av konkurrensrättsligt slag få göras gällande.  

 

Jag vill återigen understryka att konkurrensrättsliga intressen endast beaktas av domstolen en 

gång. Således är min uppfattning att det inte särskilt vanligt att denna faktor beaktas av 

domstolarna vid skälighetsbedömning av konkurrensklausuler införda i anställningsavtal 

enligt 38 § AvtL. 

 

5.1.1 Sammanfattande slutsatser beträffande skälighetsbedömningen i 
Arbetsdomstolen 

Rättsfallsgenomgången visar på att AD intagit en restriktiv inställning till 

konkurrensklausuler som faller utanför 1969 års överenskommelses tillämpningsområde. Av 

förarbetena framgår att utgångspunkten vid skälighetsbedömningen är att domstolen ska 

hämta ledning från 1969 års överenskommelse.161 Trots detta återfinns rättsfall där domstolen 

varken prövat överenskommelsens tillämplighet eller uttryckligen gör någon hänvisning till 

1969 års överenskommelse. Praxis tyder på att underlåtenheten att bortse från 1969 års 

överenskommelse vid skälighetsbedömningen blivit allt mer förekommande i senare 

avgöranden. Företeelsen indikerar att överenskommelsen inte beaktas av domstolen i samma 

utsträckning som tidigare avgöranden. 

 

Trots att praxis genomsyras av en stark restriktivitet, återfinns rättsfall där 

konkurrensklausuler i anställningsavtal förklarats giltiga av domstolen. Utvecklingen visar på 

att domstolen i viss mån har utvidgat möjligheten att använda konkurrensklausuler utanför det 

kollektivavtalsreglerade område. Således kan en arbetsgivare utan kollektivavtal skydda sina 

intressen, men endast så länge klausulen inte lägger mer än ”marginella hinder i vägen för 

arbetstagaren”.  

 

Som tidigare anförts i detta arbete är min slutsats av rättsfallsgenomgången att 

skälighetsbedömningen i domstolen utförs i en två-stegs modell, där en sammanvägning av 

samtliga omständigheter i det enskilda fallet är avgörande. I två-stegs modellen studerar 

domstolen för det första arbetsgivarens nytta av konkurrensklausulen. Av 
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rättsfallsredovisningen kan sammanfattningsvis fastställas att AD gör en helhetsbedömning av 

den föreliggande situationen med beaktande av såväl arbetstagarens, arbetsgivarens och 

samhällets intressen.  

 

Min slutsats är att utvecklingen av praxis har resulterat i att den nyanserade prövningen 

medfört att ett flertal faktorer tillmäts betydelse av domstolen. Faktorerna är:  

• arbetsgivarens skyddsintresse,  

• arbetstagarens erfarenhet och position hos arbetsgivaren,  

• anställningsform, upphörande av anställningen,  

• ekonomisk kompensation,  

• bindningstid, 

• geografisk omfattning, 

• förhandling och förhandlingsstyrka, 

• tidpunkt för avtalets ingående samt  

• konkurrensrättsliga intressen.  

 

Av de faktorer som nämns återfinns faktorerna: arbetsgivarens intresse av 

konkurrensklausulen, ekonomisk kompensation, bindningstid samt orsaken till 

anställningsförhållandets upphörande i 1969 års överenskommelse. Resterande faktorer har 

vuxit fram i praxis utan stöd av överenskommelsen. Jag vill även i detta sammanhang 

understryka att rättsfallsgenomgången åskådliggör att det inte är sällan som flera av de 

nämnda faktorerna aktualiseras i ett och samma rättsfall. Jag anser att detta medför en 

svårighet att utläsa vilken tyngd som faktorernas ges i förhållande till varandra. Min åsikt är 

därmed att det inte går att urskilja någon faktor som är utslagsgivande, med ett undantag: En 

klausul som enbart syftar till att kvarhålla en arbetstagare med särskilda kunskaper och 

särskild kompetens är inte rättsligt bindande. 

5.2 Vilken problematik återfinns beträffande Arbetsdomstolens hantering 

av skälighetsbedömningen? 

Parter som är bundna av 1969 års överenskommelse omfattas av en reglering med snäva 

gränser avseende användningen av konkurrensklausuler i anställningsavtal. 

Överenskommelsen anger att konkurrensklausuler: 
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”Bör ifrågasättas blott hos sådana arbetsgivare, som är beroende av 

självständig produkt- eller metodutveckling och som genom utvecklingsarbete 

av angivet slag skaffar sig tillverkningshemligheter eller därmed jämförbart 

företagsspecifikt kunnande, vars yppande för konkurrenter skulle kunna medföra 

påtagligt men. Lika med sådana arbetsgivare skall anses företag, som genom 

avtal förvärvat tillverkningshemligheter etc.”  

Överenskommelsen innehåller även avsnitt rörande användningsområde samt vad en 

konkurrensklausul får innehålla. Förhandlingsordning är vidare något som tydliggörs i en av 

överenskommelsens punkter.  Vidare uppställer överenskommelsen ett krav på ekonomisk 

kompensation samt en rekommendation om bindningstiden. För parter som är bundna av 1969 

års överenskommelse är min uppfattning att relativa tydliga riktlinjer återfinns. Parter som 

faller utanför kollektivavtalets tillämpningsområde är rättsläget mer komplext. Som tidigare 

anförts kan jag med stöd av rättsfallsgenomgången konstatera att faktorerna som domstolen 

tillmäter betydelse är många och har succesivt vuxit fram genom praxis. Vidare har analysen 

bringat mig konklusionen att det inte är sällan som flera av de nämnda faktorerna aktualiseras 

i ett och samma rättsfall. Konsekvensen av detta medför en svårighet att utläsa vilken tyngd 

som vardera faktor ges. Min slutsats är därmed att det inte går att urskilja om någon enskild 

faktor som är utslagsgivande. Jag anser att rättsfrågor med ett flertal betydelsefulla faktorer, 

där prioriteten av faktorerna inte går att kartlägga, är en bekymmersam utveckling. 

 

Konsekvensen av de nu framförda slutsatserna är, enligt min mening, att förutsägbarheten för 

när en konkurrensklausul ska anses bindande är jämförelsevis liten. Ett komplext område utan 

tydliga riktlinjer och låg förutsägbarhet kan medföra en s.k. terrorem-effekt 162 . Detta 

påstående styrker jag med min uppfattning om att rättspraxis tyder på att den anställde inte 

sällan har tillräckliga kunskaper beträffande vad som utgör en skälig konkurrensklausul enligt 

38 § AvtL. Jag anser att detta kan föranleda att arbetsgivare träffar anställningsavtal 

innefattande en konkurrensklausul med arbetstagaren som är betydligt mer omfattande än vad 

som är sakligt motiverat. Mot bakgrund av detta är min slutsats att en bristfällig kunskap hos 

arbetstagaren rörande skäligheten i en konkurrensklausul kan medföra att denne blir avskräckt 

från att röra sig på arbetsmarknaden. Resultatet av detta kan således medföra att även 

uppenbart oskäliga konkurrensklausuler kan avskräcka en arbetstagare från att röra sig fritt på 

arbetsmarknaden. Domeij menar att in terrorem-effekten även beror på att arbetsgivaren alltid 
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kan stämma arbetstagaren medan tvister för arbetstagaren är riskfyllda och utsträckta 

tidsmässigt. Jag stödjer Domeijs resonemang i detta sammanhang. Jag förmodar att detta kan 

vara ett motiv till varför endast ett fåtal konkurrensklausuler i anställningsavtal blir prövade 

av domstol.  

 

I och med att in terrorem-effekten kan medföra att arbetstagare avstår från att röra sig på 

arbetsmarknaden, kan detta leda till att konkurrensen på arbetsmarknaden påverkas i form av 

minskad effektivitet och försämrad utveckling av samhället. Vidare är min åsikt att 

avskräckande konkurrensklausuler på längre sikt kan medföra ”döden för en sektor eller en 

bransch” då konkurrensklausuler medför ett hämmande för tillväxten. Min åsikt finner även 

stöd i Davidsson artikel163 i Lag & Avtal: Sveriges största tidning om arbetsrätt, där 

Davidsson behandlar problematiken.  

 

Av vad som härav konstaterats är det enligt min mening ur samhällelig synvinkel av vikt att 

rättstillämparen vid skälighetsbedömningen av en konkurrensklausul inte endast beaktar att 

enskilda avtalsparternas intressen, utan även beaktar klausulens inverkan på samhället. Trots 

att domstolen i AD 1994 nr 65 och AD 2015 nr 8 har uttalat att det är viktigt att inta ett brett 

samhällsperspektiv vid skälighetsbedömningen är min uppfattning att det torde kunna 

uppmärksammas tydligare i domstolens bedömning. För att åskådliggöra samhällets intresse 

kan domstolen i sina domskäl vidta ett tillvägagångssätt som går ut på att domstolen studerar 

hur utvecklingen på den lokala marknaden skulle påverkas om domstolen bedömde klausulen 

som legitim.  

5.2.1 Hur kan problematiken hanteras?   

Av min analys kan jag konstatera att det uppstår en svårighet att bedöma vad som utgör en 

skälig konkurrensklausul i ett anställningsavtal. Trots att detta arbete inte syftar till att 

diskutera konkurrensklausulers vara eller icke vara, är dock min uppfattning att det förefaller 

vara viktigt att företag ges möjligheten att skydda sådana vitala intressen, som nämns i 

rättsfallsredovisningen. Det återfinns således ett behov att tydliggöra olägenheten som har 

uppstått beträffande rättsläget avseende konkurrensklausuler i anställningsavtal. Mot 

bakgrund av arbetets syfte är denna del endast avsedd till att beröra hur den uppkomna 
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problematiken kan hanteras. Således syftar inte denna framställning att arbeta fram en 

renodlad de lege ferenda-slutsats.  

 

De förslag som kommer presenteras nedan är: 

• Omförhandling av 1969 års överenskommelse 

• Branschspecifika avtal 

• Lagreglering 

• Praxis 

 

Lagreglering 

Mot bakgrund av det, som jag uppfattar, oförutsebara rättsläget som härav kännetecknar 

regleringen avseende av konkurrensklausuler i anställningsavtal torde det vara lämpligt att 

finna en reglering som förtydligar och preciserar rättsläget. Ett införande av en materiell 

rättsregel beträffande konkurrensklausuler skulle innebära att AD:s praxis blev lagfäst och i 

viss mån modifierad. Ett resultat av detta är att lagregleringen skulle bidrar till en tydlighet. 

Edström menar att det finns goda skäl för en lagreglering. Detta mot bakgrund av 

kunskapssamhället framväxt där kunskap blivit allt viktigare i företagens och offentliga 

verksamheter verksamhet.164 Den förskjutning som sker från kunskap bunden i realkapital till 

kunskap bunden i individer kommer inte medföra att användningen av konkurrensklausuler 

minskar. Jag instämmer med Edströms tankesätt och finner Edströms resonemang vara 

motiverat.   

 

Reglering kan ske genom antingen ett förtydligande i en redan befintlig lag, genom en ny lag 

eller genom kollektivavtal. Det huvudsakliga syftet med en lagreglering ska vara att minska 

den stora osäkerheten som återfinns på området.165 Jag anser att en reglering i lag bringar 

möjlighet att förutse vad som utgör en legitim konkurrensklausul. Således kan möjligheterna 

till extensiva användningar av konkurrensklausuler, som syftar till att avskräcka arbetstagaren 

från att ta anställning hos konkurrerande företag begränsas. Dock har det under senare år 

presenterats ett förslag till reglering av konkurrensklausuler. Förslaget togs fram av 

arbetsinstitutet där föreslaget innehöll ett skriftlighetskrav och lagfästa materiella regler för 

konkurrensklausuler. Förslaget var att införliva en ny reglering om konkurrensklausuler i 

lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS), som i förening med 36 och 38 §§ AvtL skulle 
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165 Bekräftas av arbetsmarknadens parter i DS 2002: 56 s. 23 
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utgöra regleringen för bruket av konkurrensklausuler.  Det föreslagna stadgandet uppställde 

följande krav för att konkurrensklausulen skulle bedömas som skälig:  

• skriftlig form,  

• vägande skäl att ingå klausulen,  

• ekonomisk kompensation till arbetstagaren för sin inskränkta rörelsefrihet samt 

• att anställningsförhållande upphör av annan orsak än uppsägning från arbetsgivarens 

sida.  

 

Vidare föreslog Arbetslivsinstitutet att bindningstiden för en konkurrensklausul inte fick 

överstiga tolv månader och ett normerat skadeståndsbelopp vid avtalsbrott skulle få uppgå till 

högst sex genomsnittliga månadslöner för arbetstagaren.166  

 

I likhet med förslaget anser jag att kravet på skriftlighet är den mest betydelsefullaste 

förutsättningen för att förebygga tvister om innehållet i klausulen i kombination med kravet 

på legitimt intresse av användandet av konkurrensklausulen från arbetsgivarens sida. Min 

uppfattning är att tvister ofta är kostsamma och därför ligger det i båda parters intresse att 

krav på skriftlighet införs i en eventuell lagreglering. I likhet med AD i AD 2013 nr 24 är min 

åsikt att regleringen av bindningstiden bör omfatta maximalt ett år. Samtidigt bör 

lagregleringen främja möjlighet till kortare bindningstid för att kunna främja 

branschanpassningar. Ytterligare en faktor som jag anser är oerhört väsentlig för 

arbetsgivaren är frågan om ekonomisk kompensation. Vad jag åsyftar med ekonomisk 

kompensation är högre lön, särskilt förmånliga anställningsvillkor under anställningstiden 

eller genom särskild ersättning under bindningstiden. Vidare anser jag att en geografisk 

begränsning bör regleras i lagstiftningen. Jag motiverar en geografisk begränsning mot 

bakgrund av att söka minska möjligheterna för att konkurrensklausulen ska omfatta ett 

omfattande geografiskt område. En geografisk begräsning ska enligt min uppfattning vara 

medveten och ha ett legitimt syfte. 

 

Det bör i detta sammanhang poängteras att lagförslaget Ds 2002:56 ”Hållfast arbetsrätt – för 

ett föränderligt arbetsliv” inte vann någon framgång. Den remiss som sändes ut med 

anledning av Ds 2002:56 förehåller sig ett flertal remissinstanser kritiska till lagstiftning.167 
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Min tolkning av remissvaren tyder på att flertalet remissinstanser menar att frågan bör 

regleras genom kollektivavtal. Min slutsats härav att det inte är troligt att inställningen till ett 

liknande förslag som Ds 2002:56 skulle vinna framgång idag, trots att 13 år passerat i 

skrivande stund.  

 

Omförhandling av 1969 års överenskommelse 

Av praxis kan utläsas att Arbetsdomstolen tillämpar en restriktivt bedömning av 

konkurrensklausuler i anställningsavtal som inte omfattas av överenskommelsens 

tillämpningsområde. Trots detta är min uppfattning att praxis visar på att domstolen i viss 

mån har frångått sin restriktiva inställning till konkurrensklausuler som inte omfattas av 

överenskommelsens tillämpningsområde. Utvecklingen har enligt min mening medfört att de 

lega late ger konsultföretag möjlighet att skydda vitala intressen genom att inta en 

konkurrensklausul i anställningsavtal med företagets medarbetare, något som bekräftats av 

Fahlbeck168 och Zethaeus169 i litteraturen. Min slutsats härav är att 1969 års överenskommelse 

har ett föråldrat tillämpningsområde och är inte direkt tillämpning på de områden där 

problemen finns idag.  

 

I skrivande stund är det normerande kollektivavtalet, 1969 års överenskommelse uppsagt. 

Uppsägningen gjordes mot bakgrund av att Svenskt Näringsliv önskade en enhetlig reglering 

över hela den privata arbetsmarknaden avseende tjänstemän. Uppsägningen gjordes också i 

syfte att träffa en ny reglering.170 Idag har avtal om användning av konkurrensklausuler i 

anställningsavtal träffats mellan Svenskt Näringsliv och PTK. För dessa parter kommer 

prövningen av en konkurrensklausuls legitimitet i Arbetsdomstolen utgå från en prövning av 

den nya överenskommelsens regler och inte från 38 § AvtL.  

 

Arbetstagare med hög teknologisk- och kommersiellt kunnande har en internationell 

arbetsmarknad att röra sig på. I likhet med vad som framhållits i ”Hållfast arbetsrätt – för ett 

föränderligt arbetsliv”, är det enligt min mening av vikt att den svenska regleringen av 

konkurrensklausuler bringar en klar och entydig bild av rättsläget för internationella 

aktörer.171 Det är därmedelst av intresse att undvika alltför långtgående nationella särlösningar 

rörande regleringen av konkurrensklausuler. Till skillnad från de övriga nordiska länderna 
                                                
168 Fahlbeck, 2013, 182 
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170 Wästfelt 2015-11-18 
171 Ds 2002:56, s. 427 
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reglerar Danmark172 och Finland173 regleringen av konkurrensklausuler genom lagstiftning. 

Länderna har skapat en särskild lagstiftning som direkt begränsar möjligheten att skriva in 

konkurrensklausuler i avtal med tjänstemän. Europeiska länder så som Italien, Nederländerna, 

Tyskland och Österrike har i likhet med Danmark och Finland valt reglering av 

konkurrensklausuler genom lagstiftning. 174 

 

Mot bakgrund av arbetsmarknadens internationalisering finner jag det intressant att följa 

omförhandlingarna av 1969 års överenskommelse. Om arbetsmarknadens parter kan 

åstadkomma en nästintill heltäckande avtalsreglering i frågan, bortfaller lagstiftningsbehovet. 

För att åstadkomma detta krävs att parterna visar att de verkligen kan skapa en väl fungerande 

reglering. Jag ställer mig frågan om parterna lyckas träffa avtal som undviker spekulationer 

om var gränserna går utanför den blivande kollektivavtalsregleringen på området. Kommer 

parterna visa att de verkligen är i stånd att finna en lösning av den rådande problematiken? 

 

Branschspecifika avtal  

Ett alternativ till lösning av den, vad jag uppfattar, rådande problematiken är 

branschöverenskommelse. Mot bakgrund av att det kan finnas specifika branschmässiga 

variationer kan branschöverenskommelse utgöra vägledning för vad som utgör en skälig 

konkurrensklausul i ett anställningsavtal inom den specifika branschen. Dessa 

branschspecifika lösningar skulle enligt mig ha sin grund i förarbeten och praxis. Således 

skulle dessa lösningar kunna skapa en någorlunda fastställd sedvana i branschen för vad som 

anses som en legitim konkurrensklausul i ett anställningstal. Sålunda är min uppfattning att 

dessa avtal möjligtvis skulle kunna åstadkomma lex non scripta, som är snarlik regleringen 

beträffande god advokatsed.  

 

Branschspecifika avtal i kombination med lagstiftning diskuterades av Arbetslivsinstitutet i 

Ds 2002:56, där man fann att en semidispositiv reglering i 37 § (se ovan) i kombination med 

specialregleringar genom kollektivavtal både branschvis och inom olika företag bör 

möjliggöras. Det underströks att ”Lagstiftaren skall endast ange huvudriktlinjerna för 

                                                
172  Funktionaerlov 1971 § 18 och 18a som är fullt kollektivavtalsdispositiva. Detta innebär att man i 
kollektivavtal fritt kan välja att reglera konkurrensklausuler på ett avvikande sätt. 
173 Finlands författningssamling 2001/155 
174 Ds 2002:56, s. 428 
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bedömningen och lagstiftningen får inte ställa hinder i vägen för små- och medelstora företag 

att skydda legitima konkurrensintressen.”175 

 

Praxis 

Det högst otydliga rättsläget kan, förutom de hittills presenterade förslagen, även förtydligas 

genom att domstolen klargör rättsläget genom praxis. Av förarbetena framgår att 

utgångspunkten vid skälighetsbedömningen är att domstolen ska hämta ledning från 1969 års 

överenskommelse.176 Trots detta åskådliggör rättsfallsgenomgången att domstolen i senare 

avkunnade domar varken prövat överenskommelsens tillämplighet eller uttryckligen gjort 

någon hänvisning till 1969 års överenskommelse. För att hantera det högst otydliga rättsläget 

finner jag det angeläget att domstolen uttryckligen redogör för vilken betydelse 1969 års 

överenskommelse har för den samtida skälighetsbedömningen enligt 38 § AvtL.  

 

Av rättsfallsgenomgången kan konstateras att domstolen vid skälighetsbedömning gör en 

helhetsbedömning. I helhetsbedömningen beaktar domstolen om konkurrensklausuler skyddar 

ett legitimt intresse och relevanta faktorer. Det har tidigare konstaterats att dessa faktorer är 

många och att det av praxis inte går att urskilja om någon faktor som är utslagsgivande. Med 

utgångspunkt av arbetsgivarens synvinkel är det av intresse att ett område med många 

faktorer tydliggörs. Detta för att undvika att situationer liknande AD 1993 nr 40 uppstår dvs. 

att arbetstagaren förhandlar till sig ekonomisk kompensation i form av högre lön eller ett 

avgångsvederlag i utbyte med en konkurrensklausul som vid en rättslig prövning visar sig 

vara oskälig och därmed utan verkan.  

 

Mot bakgrund av att det otydliga rättsläget kan medföra att konkurrensklausuler kan 

avskräcka från konkurrens, in-terrorem-effekten, är det även av vikt ur arbetstagarens 

perspektiv att domstolen tydliggör det komplexa rättsläget. Ett steg för ett mer förutsägbart 

rättsläge är att domstolen kartlägger prioriteten hos de faktorer som beaktas av domstolen vid 

en skälighetsbedömning enligt 38 § AvtL. 

 

Det bör understrykas att denna lösningsmetod förutsätter dels att en tvist rörande 

konkurrensklausuler i anställningsavtal uppkommer och dels att den avkunnade domen ges en 

prejudicerande verkan. Jag finner detta något problematiskt eftersom endast ett fåtal tvister 

                                                
175 Ds 2002:56, s. 24 
176 Prop. 1975/76:81, s. 148 ff. 
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rörande konkurrensklausuler i anställningsavtal blir prövade av domstol. Som tidigare nämnts 

kan denna utvecklingsriktning bero på en kombination av att tvister innebär ett riskfyllt 

moment samt tvister ofta är utsträckta tidsmässigt.  

 

Sammanfattningsvis är därför min uppfattning att det kan vara svårt att förutse när (och om) 

praxis kan bringa någon tydlighet i vad som utgör en skälig konkurrensklausul. Min 

uppfattning är dock att den nyligen avkunnade domen AD 2015 nr 8 utgör ett exempel på ett 

rättsfall där domstolen klarlägger några väsentliga riktlinjer rörande hur en skälig 

konkurrensklausul bör upprättas. Konsekvenser att rättsfallet kommer presenteras nedan. 

5.3 AD 2015 nr 8  

5.3.1 Hur förhåller sig AD 2015 nr 8 i förhållande till tidigare praxis som vuxit 
fram på rättsområdet?  

Tvisten i målet rörde skäligheten av en konkurrensklausul mellan en revisor och ett 

revisionsbolag. Klausulen var hade en bindningstid om 2 år och var förenad med ett vite som 

skulle utgöra 35 % av det belopp som revisorn, eller den som denne arbetar för, haft från 

kunder för vilka revisorn var kundansvarig för hos den tidigare arbetsgivaren. Vitet 

beräknades ber tolvmånadersperiod.  

 

I domskälen bekräftar Arbetsdomstolen åter igen att den vid skälighetsprövningen av 

konkurrensklausuler i anställningsavtal utgår från 1969 års överenskommelse. Vidare stärker 

domstolen uppfattningen att sådana konkurrensklausuler som inte omfattas 

överenskommelsens tillämpningsområde är präglad av en stark restriktivitet. 

Sammanfattningsvis menar jag att domstolen i AD 2015 nr 8 bekräftar 1969 års 

överenskommelses normerande verkan samt att dess bestämmelser kan tjäna som riktlinjer för 

att bedöma vad som utgör en skälig konkurrensklausul. Min uppfattning är att denna 

bekräftelse frångår den utveckling som skett i praxis rörande 1969 års överenskommelse. 

Enligt mig har praxis mellan 2001-idag indikerat på att överenskommelsen inte beaktas av 

domstolen i samma utsträckning. Detta rättsfall går sålunda mot den tidigare utvecklingen.  

 

I likhet med tidigare avgöranden använder domstolen sig av två-stegs modellen. 

Arbetsdomstolen fann att syftet med konkurrensklausulen var att skydda revisionsbolagets 
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befintliga kundrelationer. Dem framhöll att intresset ”skydda bestående kundrelationer” utgör, 

som i enlighet med tidigare praxis177, ett legitimt intresse. Syftet med den i rättsfallet berörda 

konkurrensklausulen menade man var legitim.  

 

Efter att domstolen funnit ett legitimt intresse prövade domstolen avvägningen mellan 

arbetsgivarens intresse, att skydda bestående kundrelation, i förhållande till arbetstagares 

intressen. I denna del beskriver domstolen uttryckligen att hänsyn ska tas till om:  

• Arbetstagaren erhållit någon ekonomisk kompensation under bindningstiden eller om 

arbetstagarens lön eller anställningsvillkor i övrigt har utformas med utgångpunkt av 

de restriktioner som konkurrensklausulen innebär.178 

• Konkurrensklausulen endast i marginell utsträckning inskränker arbetstagarens 

möjligheter att bedriva förvärvsverksamhet.179  

• Klausulen varit föremål för verkliga förhandlingar mellan parterna.180 

• Arbetstagarens ställning och anställningstid hos bolaget.181 

• Allmänintresset av att upprätthålla konkurrens på den marknad som företagen agerar 

på.182   

 

I rättsfallet fann domstolen mot bakgrund av att revisorn arbetat på revisionsbolaget i 23 år 

och hade under hela den tiden varit verksam inom samma geografiska region, att 

konkurrensklausulen påtagligt begränsade revisorns rätt att bedriva förvärvsverksamhet. 

Domstolen hänvisar till AD 2009 nr 63 och fastslår den vedertagna uppfattningen om att 

klausuler kan bedömas som skäliga utan att någon ekonomisk kompensation utgår till 

arbetstagaren, under förutsättning att klausulen endast i marginell utsträckning inskränker 

arbetstagarens möjlighet att bedriva förvärvsverksamhet. Med stöd av en tolkning e contraio 

vill jag påstå att konkurrensklausuler som har en icke endast marginell inskränkning på 

                                                
177 Se AD 2013 nr 24, AD 2010 nr 27 och AD 2002 nr 115 
178 I domskälen hänvisar domstolen till AD 2009 nr 63 där den omtvistade konkurrensklausulen bedömdes som 
oskälig mot bakgrund av bl.a. av bolaget inte åtagit sig att under konkurrensklausulens bindningstid kompenserat 
arbetstagarens ekonomiskt 
179 Domstolen hänvisar till AD 2002 nr 115 och AD 2010 nr 27 och konstaterar att om omständigheterna är 
sådana att klausulen endast i marginell utsträckning begränsar arbetstagarens möjlighet att bedriva 
yrkesverksamhet kan klausulen vara bedömas som skälig även om någon kompensation inte utgår till 
arbetstagaren 
180 I likhet med domskälen i AD 2003 nr 40 beaktade domstolen om parterna haft reella förhandlingen om 
innehållet i konkurrensklausulen 
181 Faktorn beaktades mot bakgrund av domskälen i AD 1992 nr 9 där domstolen tog hänsyn till om parterna vid 
anställningsavtagets ingående avsåg att anställningen skulle bli långvarig eller ej 
182 Genom detta åtagande bekräftar domstolen hänsyn ska tas till konkurrensrättsliga intressen som tidigare 
bekräftats i AD 1994 nr 65, trots att konkurrenslagstiningen inte är tillämplig på arbetsrättsliga tvister 
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arbetstagarens möjlighet att bedriva förvärvsverksamhet dvs. konkurrensklausuler med en 

större konkurrensbegränsande inverkan på arbetstagaren, kräver att en ekonomisk 

kompensation utgår till arbetstagaren för att klausulen ska bedömas som skälig av domstolen.   

 

Av det som härmed konstaterats anser jag att domstolen i AD 2015 nr 8 vidhåller 

uppfattningen om att, prövning av en konkurrensklausuls skälighet ska vidtas med stöd av en 

helhetsbedömning i enlighet med den nyss nämnda två-stegs modellen. Vidare bekräftar 

domstolen att en konkurrensklausul utan legitimt intresse från arbetsgivarens sida i princip 

alltid ska bedömas som oskälig enligt 38 § AvtL. Slutligen vill jag påstå att domstolens 

ställningstagande påvisar en bekräftelse av tidigare praxis beträffande de ovannämnda 

faktorerna – ekonomisk kompensation, konkurrensklausulens utsträckning, förhandling, 

arbetstagarens ställning, arbetstagarens anställningstid och konkurrensklausulen ur ett 

allmänintresse. Min slutsats är härav att domstolen vidkänner en acceptans beträffande dessa 

faktorer.  

5.3.2 Förändrar AD 2015 nr 8 praxis i något hänseende?  

Vad gäller det avtalade vederlaget finner jag AD 2015 nr 8 intressant mot bakgrund av ett 

tidigare liknande avgörande, AD 1992 nr 9 där domstolen bedömde den i rättsfallet 

omtvistade konkurrensklausulen som skälig. I AD 1992 nr 9 medförde den tvistiga 

konkurrensklausulen att revisorn förband sig att, om denne bröt mot förbindelsen, under tre år 

efter avgången från revisionsbyrån skulle erlägga 50 procent av sitt arvode för medtagna 

kunder som funnits i revisionsbyrån när revisorn tillträdde sin anställning. Domstolen menade 

att påföljden som följde av begräsningen endast aktualiserades i vissa fall och fann 

sammanfattningsvis att klausulen inte sträckte sig till mer än vad som var skäligt. I motsats till 

AD 1992 nr 9 fann domstolen i AD 2015 nr 8 att den avtalade ersättningsnivån om 35 

procent, vilket skulle motsvara drygt tio månadslöner i revisorns nuvarande anställning, 

bedömdes som oskälig. Domstolen gjorde en jämförelse mellan den i rättsfallet avtalade 

ersättningsnivån och den ersättningsnivå som följer av 1969 års överenskommelse. 

Domstolen fann att ett belopp om sex månadslöner bör utgöra ett tillräckligt skydd för ett 

konkurrensförbud som enligt 1969 års överenskommelse anses skäligt. Med stöd av 

jämförelsen bekräftar domstolen sålunda att 1969 års överenskommelse har normerande 

verkan och att dess bestämmelser kan tjäna som riktlinjer för att bedöma vad som utgör en 

skälig konkurrensklausul. I detta sammanhang bör understrykas att det inte är 
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tillämpningsområdet av 1969 års överenskommelse som beaktas av domstolen, utan dess 

innehåll.  

 

Mot bakgrund av vad som redogjorts ovan beträffande ersättningsnivån vill jag vidare anföra 

att det tillvägagångssätt som domstolen använder beakta det avtalade vederlaget i AD 2015 nr 

8, medför en möjlighet för domstolen att ta hänsyn till det avtalade vederlaget i samband med 

en skälighetsbedömning av konkurrensklausulen enligt 38 § AvtL. Konsekvensen av detta är 

att vederlaget kan komma beaktas i större utsträckning än vad som gjorts i tidigare 

avgöranden där domstolen endast prövat det avtalade vederlaget separat när jämkning 

aktualiseras enligt 36 § AvtL.  

 

Slutligen anser jag att rättsfallet åskådliggör problematiken med konkurrensklausuler som 

utfärdats utifrån en mall där ingen individuell utformning och förhandling skett i det enskilda 

fallet. Problematiken beträffande bristen på förhandlande konkurrensklausuler har berörts av 

Domeij som menar att ”Konkurrensklausuler används i hög grad som påminnelser om hur 

mycket arbetsgivaren värdesätter sina företagshemligheter och kundrelationer, men genom 

ogiltighet och bristande förhandling påminner de bara svagt om sedvanliga avtals- eller 

anställningsvillkor”183 Trots att domstolen i AD 1993 nr 40 beaktat det faktum att reella 

förhandlingar rörande konkurrensklausulen hade förekommit, anser jag att det nu aktuella 

rättsfallet tyder på att förhandling är ett krav för att en konkurrensklausul ska bedömas som 

giltig. Min konklusion härav är att om parterna underlåter att föra individuella förhandlingar 

om konkurrensklausulen, talar detta för en oskälighet. 

 

Eftersom AD 2015 nr 8 uppställer ett krav på förhandling kan rättsfallet medföra att risken för 

att parterna har olika uppfattning om konkurrensklausulens innebörd reduceras. Min 

uppfattning härav är att en arbetsgivare som inte är bunden av kollektivavtal hamnar i en 

”likvärdig situation” som en kollektivavtalsbunden arbetsgivare, eftersom en 

kollektivavtalsbunden arbetsgivare har en förhandlingsskyldighet med lokalt fackförbund 

närhelst ett rättsligt krav baseras på ett anställningsavtal.  

 

Min slutsats är att ett krav på förhandling för både kollektivavtalsbundna arbetsgivare och 

icke-kollektivavtalsbundna arbetsgivare kan reducera in-terrorem effekten. Detta påstående 

                                                
183 Domeij, 2013, s. 273 
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styrks med stöd av min uppfattning om att oskäligt utformade konkurrensklausuler kan 

undvikas genom att parterna, genom förhandling, träffar avtal om konkurrensklausuler som 

båda parter inbegriper konsekvenser av och som ligger inom vad som är legitimt. För 

arbetstagaren skulle detta minska avskräckningseffekten. För arbetsgivaren kan förhandling 

och giltiga konkurrensklausuler vinna förutsägbarhet något som kan medföra en ökad 

säkerhet för arbetsgivaren att skydda sina intressen. Sammanfattningsvis är förhandling om 

konkurrensklausuler att rekommendera för arbetsgivare som önskar verkningsfulla 

konkurrensklausuler.  
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6 Slutsats och avslutande reflektioner  

Arbetsdomstolen har genom en utveckling av praxis utvidgat möjligheterna att använda 

konkurrensklausuler utanför tillämpningsområdet för 1969 års överenskommelse. 

Rättstillämparen har givit arbetsgivaren möjlighet att utan kollektivavtal skydda 

företagsspecifikt kunnande och företagshemligheter (know-how), upparbetade kundkretsar, 

investerad kunskap samt behålla nyckelarbetare inom företaget. Domstolen har dock varit 

tydlig med att bedöma konkurrensklausuler som enbart syftar till att kvarhålla arbetstagare 

med särskilda kunskaper och särskild kompetens som ej legitima och därmed verkningslösa. 

För att kompensera de motstående intressen, mellan å enda sidan den berättigade partens 

rättmätiga krav på skydd mot konkurrens och å andra sidan den förpliktades behov av att 

kunna bedriva förvärvsverksamhet, är min slutsats att konkurrensklausuler i anställningsavtal 

bör avvändas med en restriktivitet.  

 

Av rättsfallsgenomgången kan konstateras att ett flertal faktorer beaktas av domstolen vid en 

skälighetsbedömning. Jag kan konstatera att för en konkurrensklausul ska bedömas som 

skälig erfordras normalt en ekonomisk kompensation till arbetstagaren under 

konkurrensklausulens tillämpning. Utöver den ekonomiska kompilationen beaktar domstolen 

faktorer såsom arbetstagarens anställningsform, erfarenhet och position, klausulens tidslängd 

och geografiska utsträckning, vid vilken tidpunkt som konkurrensklausulen ingicks och om 

det var arbetstagaren som sade upp sig, konkurrensrättsliga intressen samt det faktum om 

reella förhandlingar rörande konkurrensklausulen förekommit och vilken förhandlingsstyrka 

arbetstagaren har i förhållande till arbetsgivaren. Slutsatsen av rättsfallsgenomgången är att 

den nyanserade prövningen av konkurrensklausulers skälighet har medfört att ett flertal 

faktorer tillmäts betydelse. En konsekvens av detta medför bl.a. en svårighet att utläsa vilken 

betydelse som varje enskild faktor ges. Det finns således enligt min mening ett behov av att 

tydliggöra rättsläget.  

 

AD 2015 nr 8 tar rättsläget i en ny riktning beträffande förhandlingsprocessen vid ingåendet 

av konkurrensklausuler i ett anställningsavtal. Rättsfallet förtydligar att domstolen fäster 

större vikt vid skälighetsbedömningen på förhandlingsprocessen än i tidigare praxis. 

Konsekvensen av individuellt förhandlade och giltiga klausuler bringar en förutsebarhet för 

både arbetsgivaren och arbetstagaren. Likaså är tidpunkten för konkurrensklausulens ingående 
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en betydelsefull faktor eftersom den skiljer på konkurrensklausuler avtalade vid 

anställningens ingående och sådana konkurrensklausuler som ingås vid avgångsavtal.  

 

Som tidigare nämnts är det normerande kollektivavtalet, 1969 års överenskommelse uppsagt. 

Jag anser att detta var angeläget mot bakgrund av min uppfattning om att 

användningsområdet av konkurrensklausuler måste anpassas till dagens kunskapssamhälle. 

1969 års överenskommelse var enligt mig inte längre till tillämpningsbar eftersom den inte 

användes på ett effektivt sätt. Denna slutsats dras med stöd av min uppfattning att 

överenskommelsen är föråldrad beträffande både vilka branscher som omfattas och vilken typ 

av kunskap som kan skyddas.  Jag finner det därför mycket glädjande att Svenskt Näringsliv 

och PTK lyckas träffat ett nytt avtal om användning av konkurrensklausuler i 

anställningsavtal. Jag anser att det nya avtalet är ett modernt då det är anpassat till dagens 

näringsliv. Avtalet kommer att antas i alla branscher och på så sätt få ett brett genomslag i den 

praktiska tillämpningen, något jag ställer mig positiv till.184 Min uppfattning är att det nya 

avtalet har framdrivit dels av verkningslösheten av 1969 års överenskommelse, dels 

förekomsten av alternativa klausuler och hot om lagstiftningsåtgärder. Likaså anser jag att 

avtalet kan ha framdrivits av tankegångar om den svenska modellen; att välja spörsmål med 

hjälp av kollektivavtal istället för att lagstifta.  

 

Frågan om Svenskt Näringsliv och PTK har träffat en nästintill heltäckande avtalsreglering i 

frågan, besvarar jag nekande. Detta anser jag mot bakgrund av att det nya avtalet bidrar till en 

viss förvirring och otydlighet. Detta återspeglas bland annat av formuleringarna i p 5 som 

reglerar klausulens utformning. Av punkten utläses att en konkurrensklausul ska vara skälig. 

Vid bedömning av skäligheten ska tas i beaktande vad som avtalats 5.1-5.2.  Av 5.1 och 5.2 

utläses det rör sig om konkurrensklausulens bindningstid och den ekonomiska ersättningen till 

arbetstagaren. Jag tolkar formuleringen att skälighetsbedömningen är begränsad till 

bindningstid och den ekonomiska ersättningen.  Medför denna formulering att det endast är 

dessa faktorer som ska tas i beaktning vid en skälighetsbedömning? Är detta verkligen vad 

parterna åsyftat?  Av det nu anförda finner jag det mycket spännande att följa utvecklingen i 

rättspraxis efter det nyligen upprättade avtalet mellan Svenskt Näringsliv och PTK om 

användning av konkurrensklausuler i anställningsavtal.  

 

                                                
184 Användningsområdet regleras i p. 2 i avtalet och i andra stycket betonat att konkurrensklausuler ska användas 

restriktivt 
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7  Källförteckning 

Offentligt tryck 

Kommittédirektiv 
Kommittédirektiv 1914:5 Förslag till lag om avtal och andra rättshandlingar på 

förmögenhetsrättens område, lag om avbetalningsköp m.m. avgivna den 31 januari 

1914. 

 

Regeringens propositioner (Prop.)  

Prop. 1975/76:81 med förslag om ändring i lagen (1915:218) om avtal och andra 

rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, m.m.  

Prop. 1987/88:155 Om skydd för företagshemligheter 

Prop. 1999/2000:86 Ett informationssamhälle för alla 

Prop. 1993/94:117 Inkorporering av Europakonventionen och andra fri och rättighetsfrågor 
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Bilaga 1 

Överenskommelse angående begränsning av användningsområdet för och innehållet 

i s k konkurrensklausuler i tjänsteavtal mellan Svenska Arbetsgivareföreningen samt 

Svenska Industritjänstemannaförbundet, Sveriges Arbetsledareförbund och Sveriges 

Civilingenjörsförbund. 
 

Den höga materiella standarden i Sverige beror på tekniska och kommersiella 

framsteg, som möjliggjort ständigt höjd produktivitet och förbättrad marknadsföring. 

 

Kraven på näringslivet avseende snabb produktivitetshöjning och förbättrad 

marknadsföring även framledes är utomordentligt starka. Mot bakgrund härav är 

snabb teknisk och kommersiell utveckling påkallad jämväl i framtiden. Medvetna om 

detta ägnar sig ett växande antal företag åt produkt- och metodutveckling samt 

marknadsanalys och marknadsföring. 

Utvecklingsarbetet, som äger rum under medverkan av företagens anställda, leder 

emellanåt 

fram till know-how eller därmed jämförbart kunnande, som kan vara specifikt för de 

företag, där arbetet ägt rum. Det förekommer likaså, att arbetsgivare genom avtal 

förvärvar know-how eller därmed jämförbart kunnande. 

 

Företag, som utvecklat eller förvärvat kvalificerat kunnande, kan vara angelägna om 

att kunnandet förbehålles de egna arbetsplatserna. Det är av vikt för företagen, att 

deras anställda iakttager lojalitet och ej utåt ger spridning åt skyddsvärda 

företagshemligheter av ovan nämnd art. Detta gäller i synnerhet, när hemligheterna 

ej kan skyddas genom patent eller liknande registreringsförfaranden. För flertalet 

företag utgör bestämmelserna om lojalitet och diskretion i avtalen om allmänna 

anställningsvillkor ett tillräckligt skydd för ifrågavarande hemligheter. Ibland kan dock 

skyddet behöva utsträckas genom att företag och anställda ingår för längre tid 

bundet anställningsavtal eller genom att i anställningsavtal intages bestämmelse om 

längre uppsägningstid än vad som kan framgå av kollektivavtalens dispositiva 

uppsägningsbestämmelser. Stundom anser sig emellertid ett företag behöva kräva 

lojalitet och tystnadsplikt av en arbetstagare även under viss tid efter anställningens 

upphörande. När sakliga skäl härför föreligger och när efter anställningstidens slut 
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gällande allmän lojalitetsförklaring ej kan anses tillfyllest som skydd, kan övervägas 

att i anställningsavtal mellan företag och arbetstagare med inblick i skyddsvärda 

hemligheter och möjligheter att utnyttja kunskap därom intaga en klausul, enligt 

vilken arbetstagaren vid visst normerat skadestånd förbinder sig att icke under 

fastställd tid efter anställningens upphörande ta befattning med verksamhet, vilken 

konkurrerar med företaget (konkurrensklausul). 

 

Gentemot ett enskilt företags intresse att i vissa fall binda sina anställda med 

konkurrensklausuler kan dock anföras, att det för arbetstagarna liksom även för 

näringslivet i stort kan vara betydelsefullt, att de anställda har frihet att ta anställning 

där de bäst kan utnyttja utbildning, yrkeserfarenhet och specialkunskaper. Det 

framstår även som angeläget, att arbetstagare, som skaffat sig specialutbildning och 

erfarenhet inom visst område, får tillfälle att hos andra arbetsgivare tillgodogöra sig 

kunskaper inom samma område och att där skaffa sig vidgad erfarenhet och 

kunskap. 

 

Mot bakgrund av ovan intagna överväganden förklarar Svenska 

Arbetsgivareföreningen 

(SAF) samt Svenska Industritjänstemannaförbundet (SIF), Sveriges 

Arbetsledareförbund 

(SALF) och Sveriges Civilingenjörsförbund (CF) sig vara ense om följande såvitt 

avser frågor om konkurrensklausulers användningsområde och innehåll samt om 

handläggningen av spörsmål rörande konkurrensklausuler, allt i den mån sagda 

frågor berör anställda, vilka är medlemmar av arbetstagarorganisationerna. 

 

SAF rekommenderar anslutna arbetsgivareförbund att godkänna avtalet såsom 

kollektivavtal med SIF/SALF/CF gemensamt. Har arbetsgivareförbund förklarat sig 

berett att göra detta, förbinder sig SIF/SALF/CF att sluta sådant avtal. 

 

Användningsområde 
1. Konkurrensklausuler bör ifrågasättas blott hos sådana arbetsgivare, som är 

beroende av självständig produkt- eller metodutveckling och som genom 

utvecklingsarbete av angivet slag skaffar sig tillverkningshemligheter eller 

därmed jämförbart företagsspecifikt kunnande, vars yppande för konkurrenter 
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skulle kunna medföra påtagligt men. Lika med sådana arbetsgivare skall 

anses företag, som genom avtal förvärvat tillverkningshemligheter etc. 

Konkurrensklausuler bör vidare ifrågakomma blott för arbetstagare, som under 

anställningen få kännedom om tillverkningshemligheter eller därmed 

jämförbart kunnande och som genom utbildning eller erfarenhet har möjlighet 

att göra bruk av denna kännedom. 

 

Anmärkning 
under förhandlingarna rörande förevarande överenskommelse uppkom frågan, 

huruvida försäljare eller kameral personal enligt överenskommelsen kunde bindas av 

konkurrensklausuler. Tjänstemannaparten meddelade, att så kunde ske, under 

förutsättning att de i överenskommelsens punkt 1 intagna förutsättningarna vore 

uppfyllda. 

 

2. Vid avgörande av fråga, huruvida konkurrensklausul bör intagas i 

tjänsteavtalet för viss arbetstagare, samt vid fastställande av klausulens 

innehåll bör hänsyn tagas till å ena sidan vikten av det intresse, som 

arbetsgivaren önskar skydda, och å andra sidan arbetstagarens intresse av att 

fritt kunna utnyttja sin arbetskraft. Med hänsyn härtill bör frågan om införande 

av konkurrensklausul i tjänsteavtal prövas i varje enskilt fall. 

 

Anställer företag, som förvärvat know-how eller därmed jämförligt kunnande 

person, som ej uppnått 27 års ålder och som vid anställningstillfället är 

nyutexaminerad från undervisningsanstalt och fattas därvid beslut om att 

binda den anställde med konkurrensklausul, bör klausulen i normalfallet 

erhålla sådan utformning, att den erhåller verkan blott i det fallet, att 

anställningen upphör, sedan den varat i mer än sex månader. 

 
Innehåll 
 

3. Den tid efter anställnings upphörande, under vilken den anställde skall vara 

förhindrad att befatta sig med verksamhet, vilken konkurrerar med 

arbetsgivaren, (bindningstiden) skall ej vara längre än den beräknade 

livslängden för arbetsgivarens skyddsvärda know-how eller därmed 
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jämförbara kunnande. Med hänsyn till arbetstagarens intresse av att fritt 

kunna disponera över sin arbetskraft bör dock bindningstiden i normalfallet ej 

överstiga 24 månader eller, om ovan nämnda livslängd är kort 12 månader. 

 

4. Normerat skadestånd bör sättas i rimlig relation till arbetstagarens lön. I 

allmänhet torde ett skadeståndsbelopp motsvarande sex genomsnittliga 

månadsinkomster utgöra tillräckligt skydd för konkurrensförbudet. 

 

Med genomsnittlig månadsinkomst avses här genomsnittet av de belopp, som 

arbetstagaren per månad uppburit som fast lön, provision, tantiem etc under 

sista anställningsåret. Vid uträknandet av den genomsnittliga 

månadsinkomsten skall hänsyn tagas endast till tid, under vilken 

arbetstagaren i normal omfattning utfört arbete för arbetsgivarens räkning. 

 

5. I övrigt bör konkurrensklausul utformas i överensstämmelse med vid denna 

överenskommelse fogad bilaga. 

 

Underrättelse om konkurrensklausul 
 

6. Införes konkurrensklausul i tjänsteavtal för arbetstagare, som är medlem av 

SIF, SALF eller CF, skall arbetsgivaren ofördröjligen underrätta vederbörande 

klubb om detta. 
 

Anmärkning 
I den mån klubb saknas, avses här och i det följande lokal representant för 

vederbörande arbetstagarorganisation. 

 

Regelbunden genomgång av beståndet av konkurrensklausuler 
7. Varje företag med en eller flera anställda, i vilkas tjänsteavtal 

konkurrensklausuler intagits, skall vid ordinarie lönerevisionsdatum vartannat 

år med början år 1971 till berörda lokala SIF-, SALF- och CF-klubbar 

överlämna förteckning över alltjämt gällande konkurrensklausuler avseende 

SIF-, SALF resp CF-medlemmar. Innan listorna uppgöres, skall man inom 

företaget överväga, om och i vad mån klausulerna alltjämt är påkallade. 
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Förteckningarna kan även upptaga anställda, för vilka konkurrensklausuler 

anses böra införas eller skärpas men med vilka företaget ännu ej träffat 

överenskommelse härom. 

  

Om avlämnad lista icke upptager anställd, som enligt vad senast meddelats 

berörda klubb är bunden av konkurrensklausul, eller om företaget helt och 

hållet underlåter att till klubben överlämna förteckning över gällande 

konkurrensklausuler, förlorar ifrågavarande klausul(er) sin giltighet, därest 

företaget underlåter att vidtaga rättelse inom en vecka från det klubben 

påpekade underlåtenheten för företaget. 

Förhandlingsordning 
8. Har konkurrensklausul införts i visst tjänsteavtal och uppstår oenighet mellan 

arbetsgivaren och arbetstagaren rörande frågan, huruvida klausulen alltjämt år 

påkallad, eller rörande klausulens innehåll eller tillämpning, skall tvisten 

behandlas vid lokal förhandling i enlighet med föreskrifterna i huvudavtalen 

mellan å ena sidan SAF och å andra sidan SIF resp SALF. Uppstår oenighet 

mellan arbetsgivare och arbetstagare ifråga om införande under bestående 

anställning av konkurrensklausul i tjänsteavtalet eller i fråga om klausulens 

innehåll, skall tvisten likaså behandlas vid lokal förhandling enligt nyss 

nämnda huvudavtal. 

 

I övrigt gäller ifråga om lokal förhandling och ärendets fullföljande i central 

förhandling vad som stadgas i vederbörande huvudavtal. 

 

CF medlemmar skall, såvitt avser förhandlingsordningen enligt ovan, anses 

falla under huvudavtalet SAF/SIF. 

 

Uppnås ej heller vid central förhandling enighet, kan tvisten hänskjutas till 

nedan angiven skiljenämnd för avgörande. Tvisten skall hänskjutas till 

nämnden inom tre månader från den dag, då den centrala förhandlingen enligt 

huvudavtalet anses avslutad, vid äventyr att vederbörande anspråk eljest 

preskriberas. 

 
Skiljenämnd 
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9. Den i punkt 8 ovan nämnda skiljenämnden skall bestå av ordförande och fyra 

ledamöter jämte suppleanter. 

  

Ordföranden och suppleanten för honom utses genom enhälligt beslut av 

SAF, SIF, SALF och CF gemensamt för tre år åt gången. 

 

 Två ledamöter och suppleanter för dem utses av SAF. 

 

Två ledamöter och suppleanter för dem utses genom enhälligt beslut av SIF, 

SALF och CF gemensamt. 

 

Nämnden är beslutsför endast om den är fulltalig. 

 

Varje ledamot (resp suppleant i förekommande fall) äger en röst. Såsom 

nämndens beslut gäller den mening, varom flertalet förenar sig. 

 

De med ordförandens resp hans suppleants deltagande i nämndens 

verksamhet förenade kostnaderna skall bäras av organisationerna 

gemensamt, varvid SAF svarar för hälften samt SIF, SALF och CF 

gemensamt för återstoden. De kostnader, som uppkommer till följd av 

ledamots (suppleants) deltagande i nämndens verksamhet, skall bäras av 

organisation, som utsett ledamoten (suppleanten). 

 

För nämndens verksamhet skall i övrigt i tillämpliga delar gälla lagen om 

skiljemän. 

 

Överenskommelsens giltighetstid 
10. Mellan SAF samt SIF, SALF och CF gäller denna överenskommelse fr o m 

den 1 januari 1971 och tills vidare med ett års uppsägningstid. 

Överenskommelsen må dock ej genom uppsägning bringas att upphöra förrän 

fr o m den 1 april 1975. Om någon av de avtalsslutande parterna uppsäger 

avtalet, skall det efter uppsägningstidens utgång anses ha upphört att gälla 

även för de återstående parterna, därest ej annat överenskommes dem 

emellan. 
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Anmärkning 
Under förhandlingarna rörande förevarande överenskommelse nåddes enighet om 

att överenskommelsen skulle träda i kraft först den 1 januari 1971, detta för att 

underlätta för företagen att anpassa sina rutiner. Man var emellertid ense om att det 

vore ett gemensamt önskemål, att de materiella reglerna om möjligt började tillämpas 

redan under år 1970. 

 

 

 

 

Stockholm den 14 december 1969 

SVENSKA ARBETSGIVAREFÖRENINGEN 

SVENSKA INDUSTRITJÄNSTEMANNAFÖRBUNDET 

SVERIGES ARBETSLEDAREFÖRBUND 

SVERIGES CIVILINGENJÖRSFÖRBUND 
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Formulär till konkurrensklausul att intagas i tjänsteavtal 

 
1. Den anställde må icke under en tid av ……. månader, räknat från 

anställningens upphörande, 

a) taga anställning inom sådant verksamhetsområde hos med arbetsgivaren 

konkurrerande företag, att detta kan tänkas komma att utnyttja 

företagshemligheter, varom den anställde erhållit kännedom hos 

arbetsgivaren, eller 

b) ingå såsom delägare i sådant företag eller på annat sätt bistå sådant företag 

med råd eller dåd, eller 

c)  själv eller genom annan starta eller driva med arbetsgivaren konkurrerande 

verksamhet. Har det konkurrerande företaget två eller flera 

verksamhetsområden inom ort, där anställning ifrågasättes, skall samtliga 

beaktas vid tillämpningen av stycke a) ovan. 

 

Konkurrensförbudet gäller ej i följande fall: 

a) När arbetsgivaren sagt upp anställningsavtalet. När arbetsgivarens 

uppsägning föranletts av avtalsbrott från den anställdes sida, gäller dock 

konkurrensförbudet. 

b)  När den anställde sagt upp anställningen och detta föranletts av avtalsbrott 

från arbetsgivarens sida. 

 

Med avtalsbrott förstås sådan åtgärd eller underlåtenhet, som ger motparten rätt att 

häva anställningsavtalet med omedelbar verkan. 

 

2. Om tjänsteavtalet upphör att gälla efter uppsägning på annan grund än 

pensionering, är arbetsgivaren pliktig att som ersättning för den olägenhet, 

som gällande konkurrensförbud innebär för den anställde, till den anställde per 

månad utbetala skillnaden mellan den anställdes arbetsinkomst hos 

arbetsgivaren vid anställningens upphörande och den (lägre) inkomst, som 

den anställde därefter intjänar i ny förvärvsverksamhet. Ersättningen skall 

dock icke överstiga 60 % av månadsinkomsten från arbetsgivaren vid 

anställningens upphörande och ej heller utgå för längre tid än den period, 
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under vilken konkurrensförbudet gäller. För fastställande av 

ersättningsbeloppet är den anställde skyldig att fortlöpande hålla 

arbetsgivaren underrättad om storleken av sina inkomster i ny 

förvärvsverksamhet. 

 

Ersättning enligt ovan utgår först fr o m den dag, då arbetsgivaren genom 

rekommenderat brev erhållit del av den anställdes framställning därom. 

 

Om den anställde avskedas på grund av grovt avtalsbrott, kan arbetsgivaren efter 

hörande av sitt arbetsgivarförbund och av arbetstagarorganisation, som den 

anställde må tillhöra (SIF, SALF resp CF), helt eller delvis draga in förmånen av 

ersättning enligt ovan. 

 

3. Arbetsgivaren kan genom meddelande till den anställde befria denne från 

skyldigheten att iakttaga konkurrensförbudet, varvid arbetsgivarens 

ersättningsskyldighet enligt punkt 2 ovan upphör. 

 

Vid tillämpningen härav märkes dock följande: Meddelar den anställde 

arbetsgivaren, att han överväger att sluta sin anställning, skall arbetsgivaren, 

om den anställde så begär, inom en vecka meddela, huruvida och i vad mån 

arbetsgivaren avser att låta konkurrensklausulen äga giltighet. Ett sådant 

meddelande får ej ensidigt ändras av arbetsgivaren, förrän tolv månader 

förflutit från det meddelandet lämnades.  

 

4. Om den anställde avsiktligt eller genom grov vårdslöshet överträder 

konkurrensförbudet, är belopp motsvarande…… x den anställdes 

genomsnittliga månadsinkomst från arbetsgivaren. Med den anställdes 

genomsnittliga månadsinkomst förstås genomsnittet av de belopp, som den 

anställde per månad uppburit som fast lön, provision, tantiem etc under sista 

anställningsåret. 

 

Vid uträknandet av den genomsnittliga månadsinkomsten skall hänsyn tagas endast 

till tid, under vilken den anställde i normal omfattning utfört arbete för arbetsgivarens 

räkning. 
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Om det med hänsyn till den anställdes ringa skuld, arbetsgivarens förhållande i 

avseende å tvistens uppkomst eller omständigheterna i övrigt finnes skäligt, må 

skadeståndets belopp nedsättas; fullständig befrielse från skadeståndsskyldighet må 

ock äga rum. 

 
Anmärkning 
Har den anställde brutit konkurrensförbudet genom att taga anställning hos 

konkurrerande företag, kan, såsom framgår av det ovanstående, normerat 

skadestånd utkrävas av honom. 

 

Den omständigheten, att den anställde sedan förhållandet påtalats fortsätter sin 

anställning hos det konkurrerande företaget, skall ej anses innebära ny överträdelse 

av denna konkurrensklausul. 

 

5. Uppstår oenighet mellan arbetsgivaren och den anställde med avseende på 

fråga, som regleras i denna konkurrensklausul, skall tvisten handläggas i den 

ordning, som stadgas i överenskommelsen den 14 december 1969 mellan 

Svenska Arbetsgivareföreningen samt Svenska 

Industritjänstemannaförbundet, Sveriges Arbetsledareförbund och Sveriges 

Civilingenjörsförbund angående begränsning av användningsområdet för och 

innehållet i s k konkurrensklausuler i tjänsteavtal. 
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Bilaga 2 
Avtal om användning av konkurrensklausuler i anställningsavtal  

mellan Svenskt Näringsliv och PTK  

 

Parterna är överens om att det i samtliga typer av företag kan finnas 

företagshemligheter som är av stor betydelse för verksamheten. Utvecklingen går 

mot att företagshemligheter får större betydelse i konkurrenshänseende. 

 

 Det är av vikt för företagen och deras anställda att företagshemligheterna kan 

behållas i verksamheten och inte används i konkurrerande verksamhet. Detta gäller 

särskilt, när företagshemligheterna inte kan skyddas genom patent eller liknande 

registreringsförfaranden.  

 

För vissa företag utgör bestämmelserna om lojalitet och diskretion kollektivavtalen 

om allmänna anställningsvillkor ett tillräckligt skydd för företagshemligheter. I vissa 

fall anser sig dock ett företag behöva kräva lojalitet och tystnadsplikt av en 

arbetstagare även under viss tid efter anställningens upphörande genom en 

konkurrensklausul.  

 

Det är samtidigt viktigt att värna om den fria konkurrensen i näringslivet, samt att 

möjliggöra för enskilda individer att kunna utnyttja sina yrkeskunskaper och sitt 

personliga kunnande på hela arbetsmarknaden. En god rörlighet på 

arbetsmarknaden är viktig för både arbetsgivare och arbetstagare. Införande av en 

konkurrensklausul i ett anställningsavtal ska därför ske efter prövning av behovet i 

det enskilda fallet och parterna är medvetna om att gällande rätt innebär en restriktiv 

hållning till konkurrensklausuler. 

Anm, 1  

Begreppet företagshemligheter används i samma betydelse som 

begreppet dag hari lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter. 

Eventuella lagändringar ska inte innebära att avtalets begrepp ändras.  

 

Anm. 2 
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Begreppet utanförstående används i betydelsen oorganiserade och 

andra tjänstemän som inte är bundna av avtalet genom medlemskap i en 

kollektivavtalsbunden tjänstemannaorganisation.  

 

Anm. 3 

1 de fall skriftligt besked föreskrivs ska det förstas som en ordningsregel 

och inte ett formkrav. 

 

1. Tillämpningsområde  
1.1 Detta avtal är tillämpligt för medlemmar av arbetsgivarorganisationer som antagit 

avtalet, samt för medlemmar av tjänstemannaorganisationer som antagit avtalet. 

Avtalet är även tillämpligt för utanförstående arbetstagare hos företag som är bundna 

av avtalet.  

 

1 .2. Detta avtal är tillämpligt på sådana konkurrensklausuler som införs i 

anställningsavtal i samband med anställningens ingående eller under bestående 

anställning och som innebär ett förbud mot att ta anställning i eller på annat sätt 

bedriva eller ta befattning med konkurrerande verksamhet. 1 Parterna är medvetna 

om att det förekommer andra typer av avtal som syftar till att ge arbetsgivaren ett 

skydd mot konkurrerande verksamhet och är ense om att detta avtal inte har 

tillämpning på andra typer av avtal än de som anges i första stycket. 

 

 1 .3. Arbetstagare som med hänsyn till arbetsuppgifter och anställningsvillkor får 

anses ha företagsledande eller därmed jämförlig ställning är undantagna från 

avtalets tillämpning. 

 

2. Införande av en konkurrensklausul i ett anställningsavtal 
 2.1. Som förutsättning för att avtala om en konkurrensklausul med en arbetstagare 

gäller att det i arbetsgivarens verksamhet finns företagshemligheter samt att  

• det föreligger en risk att arbetsgivaren skulle lida skada konkurrenshänseende 

om företagshemligheterna skulle röjas och användas i konkurrerande 

verksamhet och att  

• arbetstagaren i anställningen har tillgång till eller far kännedom om 

företagshemligheter, samt att arbetstagaren genom utbildning eller erfarenhet 
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har möjlighet att använda företagshemligheterna på ett sätt som medför skada 

i konkurrenshänseende. 

 

 Konkurrensklausuler ska alltså användas restriktivt och inte för arbetstagare som 

inte själva har kunskap och förmåga att använda företagshemligheterna. Någon 

begränsning föreligger inte i förhållande till en specifik yrkeskategori i och för sig, 

utan en bedömning av behov och skälighet ska göras i det enskilda fallet. 

 

En konkurrensklausul kan normalt inte träffas med en arbetstagare vars anställning 

gäller för viss tid.  

 

Anm.  

 

Parterna är överens om att det i undantagsfall kan vara befogat med en 

konkurrensklausul även i anställning för viss tid, t.ex. för anställda som fortsätter att 

vara anställda efter att de har fyllt 67 är. En annan situation där det kan vara befogat 

är för anställda med särskilda expertkunskaper och dar alternativet till en 

visstidsanställning kan vara ett uppdragsavtal, 1 vilket regler om konkurrensförbud 

kan gälla. 1 de fall ett avtal om visstidsanställning innehåller en konkurrensklausul, 

ska regeln om att en konkurrensklausul inte kan göras gällande om en anställning 

upphör etter uppsägning pä grund av arbetsbrist inte tillämpas det fallet att 

visstidsanställningen upphör vid den avtalade tiden och inte följs av en ny 

anställning. 

 

3. intresseavvägning  

Vid bedömning i enskilt fall kring lämpligheten och skäligheten i att ta in en 

konkurrensklausul i ett anställningsavtal ska arbetsgivarens intresse av att 

företagshemligheterna kan behållas i verksamheten och inte komma till användning 

utanför densamma vägas mot arbetstagarens intresse av att fritt kunna utnyttja sina 

kunskaper och sin förmåga och den olägenhet som en konkurrensklausul därmed 

innebär. 1? intresseavvägningen ska beaktas arbetsgivarens verksamhetsområde 

och bransch samt arbetstagarens arbetsuppgifter, utbildning och erfarenhet, 

ansvarsområde, ställning, m.m. 
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4 Tillämpningsundantag  
4.1. Konkurrensklausul kan inte göras gällande när anställningen upphört p.g.a. att 

arbetsgivaren sagt upp anställningsavtalet på grund av arbetsbrist, att arbetsgivaren 

valt att upplösa anställningsförhållandet enligt 39 § anställningsskyddslagen, eller att 

arbetsgivaren i väsentlig mån har åsidosatt sina åligganden mot arbetstagaren med 

verkan att arbetstagaren haft grundad anledning att frånträda anställningen.  

 

4.2. Konkurrensklausul för arbetstagare som vid anställningstillfället är 

nyutexaminerad bör utformas på så vis att klausulen inte kan göras gällande tidigare 

än sex månader efter anställningstillfället, såvida inte särskilda skäl talar för annat. 

 

5. Klausulens utformning 
Konkurrensklausul ska vara skälig. Vid bedömning av skälighet ska tas beaktande 

vad som sägs i 5.1 5.2. 5.1.  

 

5.1 Bindningstid  

En konkurrensklausul ska inte ha längre bindningstid än som svarar mot 

arbetsgivarens behov. Med beaktande av den intresseavvägning som måste göras 

bör bindningstiden inte överstiga 9 månader, om tiden under vilken det finns risk för 

att företagshemligheterna utgör fara i konkurrenshänseende är kort. 1 andra fall ska 

bindningstiden inte överstiga 18 månader, om det inte finns särskilda skäl för detta. 

 

 5.2. Ekonomisk ersättning  
5.2.1. Arbetsgivaren ska kompensera arbetstagaren, om arbetstagaren är förhindrad 

att ta anställning i eller på annat sätt bedriva eller ta befattning med annan 

verksamhet på grund av konkurrensförbud. 

 

5.2.2. Om en konkurrensklausul gäller och anställningen upphört på annan grund än 

pensionering, är arbetsgivaren skyldig att under den tid då konkurrensförbudet är i 

kraft till arbetstagaren per månad utbetala skillnaden mellan arbetstagarens 

arbetsinkomst hos arbetsgivaren vid anställningens upphörande och den (lägre) 

inkomst som arbetstagaren har eller kunde ha haft i annan verksamhet. Den 

ersättning som den tidigare arbetsgivaren betalar ska dock inte överstiga 60 % av 

den tidigare månadsinkomsten vid tiden för anställningens upphörande. 



 104 

Månadsinkomsten beräknas som ett genomsnitt av de belopp som arbetstagaren har 

haft som fast lön, provision, bonus, etc. under det senaste anställningsåret. Hänsyn 

ska endast tas till tid under vilken arbetstagaren utfört arbete i normal omfattning 

enligt gällande anställningsavtal. 

 

5.2.3. Vid bedömningen av arbetsgivarens ersättningsskyldighet ska beaktas om det 

finns ett orsakssamband mellan konkurrensklausulen och den lägre inkomst som 

arbetstagaren har eller kunde ha haft. Arbetsgivaren är inte ersättningsskyldig om det 

kan visas att den lägre inkomsten inte beror pä konkurrensklausulen. Arbetstagaren 

ska, i den mån det är skäligt, begränsa den inkomstförlust som kan följa av 

konkurrensförbudets tillämpning.  

 

5.2.4. Arbetstagaren är på begäran skyldig att i skälig utsträckning lämna de 

uppgifter, bl.a. om storleken av sina inkomster i ny förvärvsverksamhet, som 

arbetsgivaren behöver för att bedöma vilken ersättning som ska betalas.  

 

5.2.5. Om anställningsavtalet upphört att gälla efter avskedande kan arbetsgivaren, 

efter det att frågan tagits upp till överläggning med berörd arbetsgivarorganisation 

samt den tjänstemannaorganisation som arbetstagaren är medlem i eller, för 

oorganiserad, skulle ha varit medlem i, helt eller delvis dra in ersättningen. 

 

5.3. Normerat skadestånd  
5.3.1. Normerat skadestånd vid arbetstagarens brott mot konkurrensklausulen ska 

vara satt rimlig relation till arbetstagarens lön. Normalt bör ett skadeståndsbelopp, för 

varje avtalsbrott, motsvarande sex genomsnittliga månadsinkomster, beräknat på 

samma sätt som i 5.2.2., utgöra tillräckligt skydd för konkurrensförbudet.  

 

Anm.  

Att behålla en konkurrerande anställning eller att fortsätta en 

konkurrerande verksamhet ska inte betraktas som ett nytt avtalsbrott. 

För dessa fall ska stället bestämmelsen 5.4 tillämpas.  

 

5.3.2. Skadeståndsbeloppet kan jämkas, om det är skäligt med hänsyn till 

omständigheterna.  
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5.4. Återkommande vite  
5.4.1. Om arbetstagaren tagit en enligt konkurrensklausulen otillåten anställning eller 

på annat sätt, direkt eller indirekt, bedriver otillåten konkurrerande verksamhet, och 

fortsätter eller återupptar den konkurrerande verksamheten sedan brottet mot 

klausulen påtalats, ska den i punkten 9 angivna skiljenämnden kunna besluta om 

återkommande (peruducerande) vite, d.v.s. vite avseende viss tidsperiod, t.ex. för 

varje dag, vecka, eller månad som brottet fortgår.  

 

5.4.2. Skiljenämnden ska kunna besluta om vitet i syfte att konkurrensen ska 

upphöra. Vid utformning och bestämmande av återkommande viten ska beaktas att 

syftet med konkurrensklausuler är att förhindra konkurrerande verksamhet, och att 

arbetsgivaren därmed har ett berättigat intresse av att fä den konkurrerande 

verksamheten att upphöra. 

 

5.4.3. Återkommande vite i syfte att få en otillåten konkurrerande verksamhet att 

upphöra kan bestämmas såväl slutligt som genom intermistiskt beslut. Prövning av 

ett interimistiskt yrkande kan tas upp av den i punkten 9 angivna skiljenämnden även 

om arbetsgivaren inte fullgjort förhandlingskraven enligt gällande 

förhandlingsordning, eller beträffande utanförstående arbetstagare, erbjudit 

överläggning. För att arbetsgivarens yrkande om interimistiskt beslut ska bifallas 

fordras att arbetsgivaren visar sannolika skäl att det kan befaras att arbetstagaren 

bryter mot konkurrensklausulen på sätt som sägs i 5.4.1.  

 

5.4.4. Beträffande prövning av yrkande om vite gäller i övrigt 15 kap 

rättegångsbalken i tillämpliga delar. Beträffande beslut av skiljenämnden rörande 

återkommande vite tillämpas 17 kap 14 § Rättegångsbalken 

 

6. Besked om giltighet och upphävande  
6.1. Arbetstagare som är bunden av en konkurrensklausul och anser att det inte 

längre finns behov av klausulen ska ta upp frågeställningen med sin arbetsgivare. En 

arbetsgivare ska också överväga om det kvarstår behov av en konkurrensklausul och 

kan under anställningen ensidigt begränsa eller upphäva en konkurrensklausul. 1 
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diskussionen mellan parterna ska det seriöst övervägas vilka behov som finns av 

konkurrensklausulen.  

 

En arbetsgivare som begränsar eller upphäver en konkurrensklausul ska skriftligen 

underrätta arbetstagaren om förändringen.  

 

6.2. Arbetstagare som är bunden av en konkurrensklausul bör meddela 

arbetsgivaren för det fall arbetstagaren avser att sluta sin anställning. Syftet är att 

parterna ska överlägga om konkurrensklausulens tillämpning. Inför och under 

överläggningen är arbetstagaren skyldig att till arbetsgivaren lämna de uppgifter som 

behövs för att överläggningen ska bli meningsfull och för arbetsgivarens bedömning, 

bl.a. i vad man arbetstagaren överväger att ta anställning i eller på annat sätt direkt 

eller indirekt bedriva verksamhet som avses med konkurrensklausulen.  

 

Även en arbetstagare som säger upp anställningen utan att dessförinnan meddela 

arbetsgivaren, är skyldig att på begäran överlägga med arbetsgivaren på samma sätt 

som sägs i första stycket.  

 

Arbetsgivaren ska på arbetstagarens begäran meddela om arbetsgivaren vill att 

konkurrensklausulen ska gälla eller inte. Arbetsgivaren kan begränsa 

konkurrensklausulen vad gäller förbudets omfattning och bindningstiden. 

Arbetsgivaren ska lämna skriftligt besked till arbetstagaren rörande konkurrens 

klausulen snarast, men senast inom två veckor från det att arbetstagaren lämnat de 

uppgifter arbetsgivaren behöver. Arbetsgivaren kan inte ensidigt ändra sitt besked.  

 

För en arbetstagare som sagt upp sin anställning utan att dessförinnan meddela 

arbetsgivaren enligt andra stycket gäller följande. Om arbetstagaren kan visa att han 

eller hon inrättat sig efter konkurrensklausulen vad avser omfattning och bindningstid 

och anser arbetstagaren att arbetsgivarens besked, att konkurrensförbudets 

omfattning och bindningstid begränsas, skapar väsentlig olägenhet kan 

arbetstagaren yrka jämkning av klausulen, t.ex. vad gäller arbetstagarens rätt till 

ersättning. Det ska beaktas om parterna har behandlat frågeställningen om behovet 

av klausulen enligt punkten 6.1, samt om inskränkningen av konkurrensklausulen 
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medför oskäliga effekter för arbetstagaren. Jämkningsfrågan ska bedömas med 

utgångspunkt i detta avtals syften. 

 

Anm.  

Punkten 6 ska tillämpas även när en anställning upphör på grund av 

pensionering, 

7. Exempelklausul 
7.1. Till vägledning hur en konkurrensklausul kan utformas biläggs en 

exempelklausul till denna överenskommelse (se Bilaga 1 till avtalet). Texten i 

exempelklausulen utgör inte en del av kollektivavtalet. 

 

 8. Förhandlingsordning  
8.1. Tvist rörande tolkning och tillämpning av detta avtal eller av konkurrensklausul 

som träffas med stöd av detta avtal ska behandlas i enlighet med den på aktuellt 

förbudsområde gällande förhandlingsordningen. 

 

 8.2. Efter central förhandling kan part hänskjuta tvisten till den skiljenämnd som 

regleras i punkt g för avgörande. Tvisten ska hänskjutas till nämnden inom den tid 

som anges i tillämplig förhandlingsordning. 1 annat fall har part förlorat sin talan.  

 

8.3. Uppstår tvist rörande tolkning och tillämpning av detta avtal eller 

konkurrensklausul som träffas med stöd av delta avtal i förhållande till en 

utanförstående arbetstagare ska arbetsgivaren skriftligen erbjuda arbetstagaren att 

begära överläggning. Den utanförstående arbetstagaren kan da begära överläggning 

inom två veckor. Halls överläggning, men leder överläggningen inte till enighet, kan 

part föra tvisten till den skiljenämnd som regleras i punkt 9 för avgörande inom tre 

månader frän den dag sammanträde för överläggning avslutades. 1 annat fall har 

part förlorat sin talan. Om överläggning inte hälls räknas fristen att påkalla 

skiljeförfarande frän utgången av den tid inom vilken arbetstagaren haft möjlighet att 

begära överläggning.  

 

Att erbjudande om överläggning inte lämnats innebär inte i sig att part förlorat sin 

talan. 
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 9. Skiljenämnd  
För den i punkt 8 ovan nämnda skiljenämnden gäller de regler som framgår av Bilaga 

2, samt i tillämpliga delar lagen om skiljeförfarande. 

 

10. Överenskommelsens giltighetstid m.m. 
Denna överenskommelse gäller mellan Svenskt Näringsliv och PTK fr.o.m. den 2 juli 

2015 och tills vidare med ett års uppsägningstid.  

 

Konkurrensklausul i ett anställningsavtal där överenskommelsen om konkurrens 

klausul träffats före den 1 december 2015 ska bedömas enligt de regler i lag eller 

kollektivavtal som gällde vid den tidpunkt överenskommelsen ingicks. 

 

 Konkurrensklausuler som överenskommits den 1 december 2015 eller senare ska 

prövas enligt det nya avtalet om användning av konkurrensklausuler i anställnings 

avtal för förbund som antagit avtalet. För förbund som varit bundna av 1969 ars 

överenskommelse är parterna överens om att det kollektivavtalet har efterverkan till 

dess att det nya avtalet om användning av konkurrensklausuler trätt i kraft genom 

antagande på avtalsområdet. Även för förbund som eventuellt inte antar det nya 

avtalet upphör efterverkan den 1 december 2015.  

 

1 fråga om forum och processuella regler gäller följande. 1 tvist gällande 

konkurrensklausul som överenskommits före den 1 december 2015 tillämpas de 

regler för förhandlingar och slutlig prövning som gällde vid den tidpunkt 

överenskommelsen om konkurrensklausul träffades. För parter som varit bundna av 

1969 års överenskommelse och som antagit det nya avtal om användning av 

konkurrensklausuler i anställningsavtal gäller emellertid att skiljeförfarande ska ske 

enligt de skiljedomsregler som finns i bilaga 1 i samtliga tvister om konkurrens 

klausuler om påkallandet skett den 1 december 2015 eller därefter. 
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Stockholm den 2 juli 2015 
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Bilaga 1 till avtalet om användning av konkurrensklausuler i anställningsavtal  

 

Exempelklausul  

 

Konkurrensförbud i anställningsavtal, träffat i enlighet med avtalet om användning av 

konkurrensklausuler i anställningsavtal  

 

1. Tjänstemannen XX och Aktiebolaget YY är överens om att XX har tillgång till eller 

lär kännedom om företagshemligheter som finns i verksamheten och att XX har 

möjlighet att använda företagshemligheterna på ett sätt som kan medföra skada i 

konkurrenshänseende.  

 

(Det kan finnas anledning att ange vad slags företagshemligheter det främst är fråga 

om. Det bör dock uppmärksammas att konkurrensklausuler oftast är avsedda att 

gälla under lång och och att det därför är olämpligt att försöka att uttömmande ange 

vad slags information det gäller. En uppräkning ska alltså i normalfallet vara 

exemplifierande.)  

 

2. Mot den här bakgrunden gäller att XX under en tid av .. månader, räknat från 

anställningens upphörande inte får 

a. ta anställning hos företag som bedriver verksamhet i konkurrens med 

arbetsgivaren 

b. på annat sätt direkt eller indirekt bedriva eller medverka i verksamhet 

som konkurrerar med verksamheten i YY  

 

(Om möjligt bör det i konkurrensklausulen anges exempel på vad slags verksamhet 

som YY anser vara konkurrerande verksamhet. En sådan uppräkning bör av samma 

skäl som nyss nämnts alltid vara exemplifierande.)  

 

Om XX bryter mot konkurrensförbudet ska XX betala normerat skadestånd 

motsvarande x gånger XX månadsinkomst för varje nytt avtalsbrott. 

Månadsinkomsten beräknas som ett genomsnitt av de belopp som XX hatt som fast 

lön, provision, bonus, etc. under det senaste anställningsåret.  
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(Observera att hänsyn ska tas endast till tid under vilken arbetstagaren utfört arbete i 

normal omfattning enligt gällande anställningsavtal.)  

 

XX är medveten om att YY i händelse av avtalsbrott kan begära att skiljenämnden 

bestämmer återkommande vite för det fall XX inte självmant upphör att bryta mot 

konkurrensförbudet.  

 

3. YY är medvetet om att konkurrensförbudet inte gäller om XX sägs upp på grund av 

arbetsbrist.  

 

4. Vad gäller ersättning under tid då XX etter anställningen inte tar bedriva 

konkurrens samt andra regler för tillämpningen av konkurrensklausulen mellan XX 

och YY är parterna överens om att tillämpa de regler som anges i avtalet om 

användning av konkurrensklausuler i anställningsavtal.  

 

 

Xstad, dag, månad, år 

 

 

XX    YY 

 


