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Sammanfattning  

 

Under pågående anställning har både arbetsgivare och arbetstagare en ömsesidig lojalitetsplikt 

gentemot varandra. För arbetstagarens del innebär det exempelvis en skyldighet att bevara 

företagshemligheter samt ett förbud från att bedriva konkurrerande verksamhet med 

arbetsgivaren. När anställningen upphör befrias parterna från sina förpliktelser gentemot 

varandra och arbetstagaren är fri att söka nytt arbete. Denna frihet kan begränsas genom 

konkurrensklausuler.  

 

En konkurrensklausul är ofta intagen i anställningsavtalet. Den kan exempelvis förbjuda en 

arbetstagare från att själv bedriva, eller ta anställning hos företag som bedriver konkurrerande 

verksamhet med arbetsgivaren då anställningen upphört. Ett annat exempel är 

konkurrensklausuler som förbjuder arbetstagare från att utföra jobb åt den tidigare 

arbetsgivarens kunder i sin nya verksamhet. Att förhindra konkurrens och skydda en 

upparbetad kundkrets är två vanliga anledningar till att arbetsgivare använder 

konkurrensklausuler. De kan också användas för att förhindra att konkurrenter får del av 

företagsspecifikt kunnande som arbetsgivaren vill hålla hemlig, s.k. ”know-how”. I regel är 

konkurrensklausuler sanktionerade med ett vitesbelopp som en arbetstagare är skyldig att utge 

vid brott mot klausulen.  

 

Konkurrensklausuler är med vissa begränsningar tillåtna i svensk rätt. Det framgår motsatsvis 

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

[AvtL] att en konkurrensklausul inte är bindande om den sträcker sig längre än vad som kan 

anses skäligt. En skälig konkurrensklausul är således giltig. Vid bedömningen av huruvida 

konkurrensklausulens vitesbelopp är skäligt eller ej, tillämpas 36 § AvtL.  

 

Andra rättskällor som reglerar användningen av konkurrensklausuler är främst den 

överenskommelse som slöts 1969 mellan arbetsmarknadens parter och anger betydelsefulla 

begränsningar i innehåll och utformning av konkurrensklausuler. Överenskommelsen ingicks 

mellan SAF (numera Svenskt näringsliv) och SIF (numera Unionen), CF (numera Sveriges 

Ingenjörer) och SALF (numera Ledarna). Den har i hög grad kommit att påverka 

domstolarnas bedömning av konkurrensklausuler på hela arbetsmarknaden och berör därmed 

inte endast de avtalsslutande parterna.  Det finns även praxis från arbetsdomstolen [AD] där 
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gränserna för konkurrensklausulers giltighet har berörts. Rättsläget måste emellertid betraktas 

som relativt oklart.  

 

Det är svårt att presentera några säkra fakta på hur vanligt förekommande det är med 

konkurrensklausuler i olika branscher på arbetsmarknaden idag. Den uppfattning som råder 

vilar i hög grad på praxis och observationer hos arbetsmarknadens parter och andra jurister 

som hanterar tvister om konkurrensklausuler. Exempel på yrkesgrupper där 

konkurrensklausuler är vanliga är företagsledare och högre chefer, ingenjörer och tekniker 

samt diverse konsulter som revisorer och IT – konsulter. I takt med kunskapsföretagens 

framväxt har de anställdas individuella yrkesskicklighet och förmåga blivit en allt viktigare 

tillgång för företagen.  

 

Vid bedömningen av en konkurrensklausuls skälighet är det ett flertal kriterier som är av 

betydelse. Främst handlar det om att göra en rimlig avvägning av arbetsgivarens intresse med 

klausulen mot de olägenheter som arbetstagaren drabbas av. Arbetsgivaren kan exempelvis ha 

intresse av att skydda företagsspecifikt kunnande och kundrelationer från konkurrens. En 

arbetstagare har däremot intresse av att försörja sig och att fritt kunna erbjuda sin arbetskraft 

till nya arbetsgivare. Klausulens skyddsintresse, bindningstid, geografiska avgränsning och 

vitesbelopp blir därmed intressant. Även arbetstagares ställning, anställningsförmåner och om 

arbetsgivaren har bekostad arbetstagarens utbildning beaktas, liksom hur klausulen påverkar 

arbetstagarens möjligheter att försörja sig efter avslutad anställning. Ju högre position och 

förmånligare anställningsvillkor en arbetstagare har, desto mer omfattande får dennes 

konkurrensklausul vara innan den bedöms som oskälig. Ytterligare ett viktigt kriterium är 

utifall arbetstagaren erhåller någon slags kompensation för sitt åtagande enligt 

konkurrensklausulen. Därtill menar jag att det även kan ha betydelse utifall klausulen har 

föregåtts av förhandling mellan parterna och i så fall vid vilken tidpunkt.  

 

Konkurrensklausuler är ett ämne som ger upphov till debatt. En del menar att de bidrar till 

tillväxt då en arbetsgivare kan känna större trygghet i att investera i forskning och utveckling 

utan att riskera att eventuella framsteg utnyttjas av konkurrenter. Andra menar att 

inskränkningar i arbetstagares fria rörlighet och hinder mot fri konkurrens kommer att 

påverka tillväxten negativt.  
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Oavsett hur konkurrensklausuler påverkar samhällsekonomin så kan de innebära betydande 

inskränkningar i individuella arbetstagares möjligheter att försörja sig. Samtidigt så är de ett 

betydelsefullt verktyg för arbetsgivare som avser att skydda sin verksamhet. Det är svårt både 

för lagstiftaren och arbetsmarknadens parter att hitta en tydlig och godtagbar kompromiss 

mellan dessa starka partsintressen. Däremot kan effekterna av ett otydligt rättsläge motverkas 

till viss del av att ge en konkurrensklausul en så tydlig utformning som möjligt. Enligt min 

mening måste det, i synnerhet i avsaknad av tydligare lagstiftning, anses som nödvändigt att 

reformera och anpassa 1969 års överenskommelse till dagens behov för arbetsgivare och 

arbetstagare. Tendensen i praxis är att överenskommelsen får allt mindre betydelse och att de 

begränsningar som den anger suddas ut.                            
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1 Inledning 

 

1.1 Presentation av ämnet 

 

Anställningsförhållandet är förmodligen det mest relationella avtalet näst efter giftermålet. 

Det betyder i korthet att avtalsinnehållet inte är detaljerat på alla sätt vid avtalets ingående 

utan kännetecknas av allmänna skyldigheter för parterna att ta hänsyn till varandras intressen.
1
 

I grund och botten bygger anställningsförhållandet på en ömsesidig lojalitet mellan 

arbetsgivare och arbetstagare.
2
 Det innebär exempelvis för arbetstagarens del, ett förbud emot 

att bedriva konkurrerande verksamhet med sin arbetsgivare under anställningen.  

 

Utgångspunkten inom svensk arbetsrätt är att anställningsavtal inte har några efterverkningar 

och att parternas förpliktelser upphör då anställningen avslutats, om annat inte särskilt 

avtalats.
3
 En f.d. anställd har därmed, enligt huvudregeln, rätt att starta egen verksamhet eller 

ta anställning hos ett företag som konkurrerar med den tidigare arbetsgivaren då anställningen 

avslutats. Ett sätt för arbetsgivare att skydda sig mot konkurrens från f.d. anställda är att 

avtala om konkurrensklausuler.  

 

Användandet av konkurrensklausuler går långt tillbaka i tiden. Det finns exempel på rättsfall 

angående konkurrensklausuler i anställningsavtal från England på 1400- och 1500 – talen då 

främst hantverkslärlingar inte tilläts konkurrera med sina f.d. läromästare.
4
 Idag synes 

användningen av konkurrensklausuler vara vanligast hos s.k. kunskapsföretag med 

yrkesgrupper som exempelvis ingenjörer, revisorer, verkställande direktörer och diverse 

konsulter.
5
 Detta som ett resultat av utvecklingen från ett industrisamhälle till dagens 

kunskaps- och tjänstesamhälle där företagen är alltmer beroende av humankapital. Begreppet 

                                                             
1 Se Williamson, Transaction – Cost Economics: The Governance of Contractual Relations, Journal of Law and 
Economics, University of Chicago Press, 1979, s. 233 – 261. Se även Domeij, Förhandlade konkurrensklausuler i 
anställningsavtal, s. 11. 
2 Prop. 1981/82:71 s. 82.  
3 Fahlbeck, Lagen om skydd för företagshemligheter – En kommentar och rättsöversikter, 2004, s. 121 ff. Se 
även AD 2010 nr 7. 
4 Se Blake, Employee Agreements Not To Compete, 73 Harvard Law Review, 1960, s. 625, 631 – 39.  I många fall 
fann de engelska domstolarna att klausulerna var ogiltiga. 
5 Sandgren m fl., Kunskapsföretag ur ett rättsligt perspektiv, 1995, s. 77 ger en definition av kunskapsföretag 
som företag där tillgångarna främst utgörs av de anställdas personliga kunskaper. Som typexempel kan nämnas 
advokatbyråer, revisionsfirmor och arkitektkontor samt övriga konsultfirmor. Gemensamt är att företagen 
tillhandahåller invecklade, avancerade och individanpassade tjänster i motsats till standardiserade tjänster.   
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humankapital omfattar bland annat de anställdas individuella kunskap, skicklighet, kreativitet 

och erfarenhet.  

 

Det kan finnas många anledningar till varför en arbetsgivare vill skydda sig mot konkurrens 

från en f.d. anställd. Kanske har den anställde fått ta del av värdefull företagsinformation och 

besitter kunskap om företagsspecifikt kunnande, s.k. ”know-how”, som arbetsgivaren inte vill 

ska spridas till konkurrenter. Konkurrensklausuler är ett viktigt incitament för att en 

arbetsgivare ska vara villig att investera stora summor på utveckling av företagsspecifikt 

kunnande utan att riskera att konkurrenterna får skörda frukterna av arbetet. En arbetstagare 

har emellertid intresse av att kunna försörja sig och obehindrat kunna erbjuda sin arbetskraft. 

Det är en viktig beståndsdel för tillväxten i en marknadsekonomi.  

 

Dessa två tillsynes oeftergivliga partsintressen leder till att rättsläget kring 

konkurrensklausuler blivit relativt oförutsägbart men också intressant. Utgångspunkten är att 

konkurrensklausuler är tillåtna inom ramen för avtalsfriheten som råder i svensk rätt. För att 

skydda arbetstagaren, som vanligtvis är den svagare parten i ett anställningsförhållande, finns 

det däremot begränsningar i hur pass omfattande konkurrensklausuler får vara för att vara 

giltiga. Att kunna fastslå exakt var dessa gränser går är en utmaning.       

 

1.2 Syfte  

 

Denna uppsats har två huvudsyften. Dels syftar den till att redogöra för vid vilka situationer 

som konkurrensklausuler får användas. Den syftar också till att identifiera vilka faktorer som 

blivit avgörande då konkurrensklausulernas skälighet har bedömts i praxis. Detta för att 

belysa vilka begränsningar som finns för användandet av konkurrensklausuler samt hur pass 

omfattande konkurrensklausuler får vara för att anses som skäliga. Analysen kommer att ske 

ur ett arbetsrättsligt perspektiv och huvudsakligen inbegripa konkurrensklausuler i 

anställningsavtal. Utgångspunkten är de begränsningar för konkurrensklausuler som anges i 

1969 års överenskommelse och 38 § AvtL. Används konkurrensklausuler i enlighet med dessa 

begränsningar eller har rättsordningen utvecklat nya gränser?  

 

Uppsatsen har också ett särskilt fokus på förhandlings- och tvisteprocessen angående 

konkurrensklausuler.  
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1.3 Avgränsning  

 

Denna uppsats behandlar inte konkurrensklausuler som ingåtts mellan näringsidkare eller 

avser diverse uppdragsavtal. Då situationen kan inträffa att en arbetstagare också är aktieägare 

hos sin arbetsgivare kommer konkurrensklausuler i aktieägaravtal att behandlas översiktligt.  

 

Sekretessklausuler samt konkurrensrättsliga- och marknadsrättsliga frågeställningar kommer 

inte att behandlas.   

 

Konkurrensklausulers vara eller icke vara är ett ämne som kan debatteras och diskuteras. 

Denna uppsats syftar inte till att vara ett inlägg i denna debatt men den kommer ändå att 

beröras översiktligt.       

 

1.4 Metod och material 

 

Arbetet med denna uppsats bygger huvudsakligen på sedvanlig juridisk metod. Detta innebär 

att traditionella rättskällor som lagtext, förarbeten, praxis och doktrin har analyserats. Även 

relevanta avtal mellan arbetsmarknadens parter har studerats. Vidare har jag använt mig av 

artiklar och vetenskapliga studier för användandet av konkurrensklausuler. 

 

För att få inspiration samt kunna belysa ämnet ur ett relevant perspektiv för praktiskt 

verksamma jurister har ett flertal intervjuer genomförts med representanter för 

arbetsmarknadens parter och advokater. Främst med fokus på vilka svårigheter som 

uppkommer vid avtal om konkurrensklausuler och hur överenskommelsen från 1969 ska 

hanteras och tolkas. Representanter för arbetstagarsidan är Martin Wästfelt (Unionen), Björn-

Erik Björck (Sveriges Ingenjörer), Sara Kullgren och Ebba Lundgren (Ledarna). 

Representanter för arbetsgivarsidan är Lars Gellner (Svenskt Näringsliv), Anders Weihe 

(Teknikföretagen) och Lars Dicander (Arbetsgivaralliansen). Övriga intervjuade är 

advokaterna Martin Agell (Advokatfirman Lindahl) och Björn Djupmark (Advokatfirman 

Fylgia). I samtliga intervjuer har grundfrågeställningen väsentligen varit densamma.         
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1.5 Disposition   

 

Uppsatsen inleds med en översiktlig genomgång för användandet av konkurrensklausuler 

samt de rättskällor som är relevanta i kapitel två. Därefter behandlas vilka 

användningsområden som finns för konkurrensklausuler samt för vilka skyddsintressen dessa 

får användas i kapitel tre. I kapitel fyra behandlas hur bedömningen av en konkurrensklausuls 

skälighet görs i praxis från AD, vilket följs upp med kapitel fem om tvisteprocessen om 

konkurrensklausuler. Slutligen summeras uppsatsen med kapitel sex om slutsatser av arbetet.  

 

Efter kapitel två, tre och fyra följer en kort sammanfattning av respektive kapitel för att 

underlätta en snabb översiktlig läsning av uppsatsen.      

 

2 Konkurrensklausuler i svensk rätt  

 

2.1 Vad är en konkurrensklausul? 

 

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

arbetstagaren att konkurrera med sin arbetsgivare efter anställningens upphörande. Förbudet 

att konkurrera kan se olika ut i varje enskilt avtal men gemensamt för avtal om 

konkurrensklausuler är att arbetstagaren åtar sig en negativ avtalsförpliktelse, dvs. en 

skyldighet att inte agera på ett visst sätt.
6
 

 

I vanliga fall ingår en konkurrensklausul som en del i ett anställningsavtal. Exempelvis så kan 

den anställde åta sig att inte ta anställning hos en konkurrent till arbetsgivaren eller starta egen 

verksamhet inom viss tid efter anställningens upphörande. En konkurrensklausul kan också 

innebära att arbetstagaren förvisso är tillåten att arbeta med verksamhet som konkurrerar med 

den tidigare arbetsgivaren men är förbjuden att erbjuda sina tjänster åt dennes kunder. 

Konkurrensklausuler kan också användas för att skydda företagets ”know-how”.
7
 Exakt hur 

en konkurrensklausul är formulerad beror främst på vilken bransch parterna är verksamma i 

och vilket skyddsintresse arbetsgivaren har.  

                                                             
6 Fahlbeck, a.a. s. 122. 
7 Adlercreutz & Flodgren, Om konkurrensklausuler i anställningsavtal och vid företagsöverlåtelse, 1992, s. 15-
16.  
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Konkurrensklausuler är normalt sanktionerade med en vitesbestämmelse. Syftet med vitet är 

att ersätta den ekonomiska förlust som kan uppkomma för arbetsgivaren till följd av brott mot 

konkurrensklausulen.
8
    

 

2.2 Arbetstagarens lojalitetsplikt 

 

Under anställningen har arbetstagaren en omfattande lojalitetsplikt gentemot sin arbetsgivare. 

Denna lojalitetsplikt anses underförstådd och behöver inte särskilt skrivas in i arbetstagarens 

anställningsavtal. Schmidt har beskrivit arbetstagarens lojalitetsplikt på så sätt att 

”arbetstagaren är skyldig att sätta arbetsgivarens intressen framför sitt eget samt undvika 

lägen, där han kan komma i pliktkollision”.
9
  

 

Lojalitetsplikten innefattar bland annat ett förbud för arbetstagaren att bedriva konkurrerande 

verksamhet med arbetsgivaren så länge anställningen pågår.
10

 Även förberedelser för att starta 

konkurrerande verksamhet kan under vissa omständigheter anses illojala, t.ex. om 

arbetsgivaren orsakas skada av detta.
11

 I samband med att anställningen upphör så upphör i 

princip arbetstagarens lojalitetsplikt och denne är fri att bedriva konkurrerande verksamhet 

med arbetsgivaren.
12

 Med hjälp av konkurrensklausuler går det att ålägga arbetstagaren 

förpliktelser även under en viss tid efter att anställningen har upphört.  

 

2.3 36 § och 38 § avtalslagen  

 

I svensk rätt gäller avtalsfrihet och som allmän rättsgrundsats att avtal ska hållas (lat. pacta 

sunt servanda). Detta är utgångspunkten även för avtal om konkurrensklausuler. I NJA 1957 

s. 279 (s.k. Esab II - fallet) slog Högsta domstolen [HD] fast att ”Svensk rätt utgår härvidlag 

från den allmänna grundsatsen om avtalsfrihet. När den anställde åtager sig en 

konkurrensklausul, skall han enligt denna grundsats också bära följderna av sitt åtagande”.   

 

                                                             
8 Källström & Malmberg, Anställningsförhållandet – Inledning till den individuella arbetsrätten, 2009, s. 259.  
9 Schmidt, Löntagarrätt, 1994, s. 257 – 258. Se även AD 1993 nr 18.   
10 Se exempelvis AD 1977 nr 118 och AD 1993 nr 18. 
11 Källström & Malmberg, a.a. s. 258. Se även AD 1982 nr 39.  
12 Fahlbeck, a.a. s. 121 ff. Se även AD 2010 nr 7. 
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För att skydda arbetstagaren, som vanligtvis är den svagare parten i ett 

anställningsförhållande, har emellertid avtal om konkurrensklausuler givits vissa 

begränsningar av lagstiftaren för att vara giltiga. Enligt 38 § AvtL är den som avtalat om en 

konkurrensklausul inte bunden av denna ”i den mån utfästelsen sträcker sig längre än vad som 

kan anses skäligt”. En konkurrensklausul får alltså inte vara hur långtgående som helst för att 

bedömas som giltig. Konkurrensklausuler är därmed tillåtna enligt svensk lag, så länge de inte 

är oskäliga.  

 

För att öka möjligheterna att jämka oskäliga konkurrensklausuler omarbetades 38 § AvtL till 

sin nuvarande lydelse 1976. Enligt den nya lydelsen kan en konkurrensklausul jämkas ”i den 

mån utfästelsen sträcker sig längre än vad som kan anses skäligt”.
13

 Innan omarbetningen 

hade Högsta domstolen [HD] tillämpat en strikt avtalsrättslig bedömning i de centrala 

rättsfallen rörande konkurrensklausuler i anställningsavtal.
14

 Avgörande för bedömningen var 

de inblandade parternas intressen och avtal om konkurrensklausuler skulle i princip tillämpas 

enligt sitt innehåll.
15

 Domstolen gjorde ingen bedömning av huruvida ett konkurrensförbud 

överhuvudtaget var lämpligt ur allmän synpunkt eller om det var marknads- eller 

nationalekonomiskt önskvärt.     

 

Det framgår av förarbetena till den nuvarande lydelsen i 38 § AvtL att beträffande 

konkurrensklausuler i anställningsavtal så anses ledning kunna hämtas från kollektivavtal (se 

avsnitt 2.4 om 1969 års överenskommelse) som arbetsmarknadens parter har träffat gällande 

konkurrensklausuler för att kunna bedöma klausulernas skälighet. Det framhålls dock att vid 

en sådan jämförelse måste det beaktas att förhållandena inom olika arbetsområden ofta skiljer 

sig åt avsevärt.
16

 

 

Enligt 36 § AvtL (den s.k. stora generalklausulen) kan ett avtalsvillkor jämkas eller lämnas 

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

avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden eller omständigheterna i övrigt. Denna 

bestämmelse är tillämplig på alla typer av avtal, så även konkurrensklausuler. Men i regel 

prövas konkurrensklausulers giltighet enligt 38 § AvtL. Som tidigare nämnts är det emellertid 

                                                             
13 Enligt den tidigare lydelsen i 38 § AvtL krävdes det en ”uppenbar obillighet” för jämkning.    
14 Se exempelvis NJA 1944 s. 432 angående en fastighetsmäklare i Göteborg som öppnat egen rörelse trots 
konkurrensförbud. Se även NJA 1943 s. 224 (”Esab I”).   
15 Adlercreutz & Flodgren, a.a. s. 75 ff. Se även SOU 1974:83 s. 118.   
16 Prop. 1975/76:81 s. 149.  
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vanligt att en konkurrensklausul ofta förenas med en vitesbestämmelse som tillämpas vid 

brott mot klausulen. Med användning av 36 § AvtL är det möjligt att jämka oskäliga 

vitesbelopp. Det är således fullt möjligt att en konkurrensklausul kan bedömas som skälig 

enligt 38 § AvtL men klausulens vitesbelopp anses oskäligt och jämkas enligt 36 § AvtL. Det 

krävs en helhetsbedömning av avtalet
17

  

 

2.4 1969 års överenskommelse
18

  

 

2.4.1 Syfte och bakgrund 

 

Den 14 december 1969 ingicks en överenskommelse mellan å ena sida SAF (numera Svenskt 

Näringsliv) och på den andra sidan SIF (numera Unionen), SALF (numera Ledarna) och CF 

(numera Sveriges Ingenjörer). Syftet med överenskommelsen var att begränsa 

användningsområdet för konkurrensklausuler men även att närmare reglera det materiella 

innehållet i sådana klausuler.  

 

Överenskommelsen har antagits som kollektivavtal av samtliga förbund inom SAF och gäller 

därmed direkt för företag anslutna till SAF i förhållande till anställda som är medlemmar i 

förbunden SIF, SALF och CF.
19

 Denna överenskommelse har dock kommit att användas i 

större utsträckning än så och blivit ett viktigt instrument för prövning av konkurrensklausulers 

giltighet.   

 

Överenskommelsen inleds med en utförlig ingress som redogör för bakgrunden till 

överenskommelsen och ska ses som en avsiktsförklaring och vägledning till hur övrig 

avtalstext ska tolkas. Det anges bland annat att ”Den höga materiella standarden i Sverige 

beror på tekniska och kommersiella framsteg, som möjliggjort ständigt höjd produktivitet och 

förbättrad marknadsföring.”  

 

Ingressen nämner också den grundläggande intressekonflikt som föreligger mellan 

arbetsgivare och arbetstagare när det gäller konkurrensklausuler. Dels har arbetsgivare ett 

intresse av att utvecklat eller förvärvat företagsspecifikt kunnande inte lämnar den egna 

                                                             
17 Prop. 1975/76:81 s. 149. 
18 1969 års överenskommelse återges i sin helhet i bilaga 1. 
19 Adlercreutz & Flodgren, a.a. s. 55.  
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arbetsplatsen och sprids till konkurrenter. De kan även vara beroende av de anställdas lojalitet 

för en tid efter det att anställningen har upphört. Gentemot arbetsgivares intresse ställs 

arbetstagares intresse av frihet att kunna ta anställning där de bäst kan utnyttja sin utbildning, 

yrkeserfarenhet och specialkunskaper. Något som även näringslivet i stort bör ha intresse av.       

 

2.4.2 Användningsområde 

 

Enligt 1969 års överenskommelse får endast 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” göra anspråk på konkurrensklausuler 

gentemot sina anställda.
20

 Det råder delade meningar om huruvida denna definition endast 

tillåter användning av konkurrensklausuler inom tillverkningsindustrin och att företag som 

inte bedriver tillverkning i materiellt hänseende utan exempelvis producerar konsulttjänster 

inte omfattas av överenskommelsen.
21

  

 

Fahlbeck anser emellertid att detta är en felaktig uppfattning och hänvisar till ingressen. Där 

anges bland annat att anledningen till att konkurrensklausuler behövs är kraven på ”snabb 

produktivitetshöjning och förbättrad marknadsföring”. Med anledning av detta fordras ”snabb 

teknisk och kommersiell utveckling” i form av ”produkt- och metodutveckling samt 

marknadsanalys och marknadsföring”. Sådant utvecklingsarbete kan leda till ”know-how” 

eller därmed jämförbart kunnande, som kan vara specifikt för det företag, där arbetet ägt rum. 

Enligt Fahlbecks tolkning av dessa formuleringar så ”synes det klart och tämligen otvetydigt” 

att även s.k. kunskapsföretag ska kunna erhålla skydd enligt överenskommelsen. Deras 

produktion av kunskap är visserligen av icke-materiell natur men likväl produktion. Dessutom 

bedriver dessa företag i hög grad metodutveckling, vilket inte förutsätter 

tillverkningsverksamhet.
22

  

 

Denna uppfattning vinner visst stöd i en skiljedom där tidigare ordföranden i 

Arbetsdomstolen, Nina Pripp, var ordförande. Tvisten rörde ett konsultföretag med 

verksamhet inom produktutveckling och informationsteknologi men som inte hade någon 

                                                             
20 Se punkt 1 om användningsområde i 1969 års överenskommelse.  
21 Se exempelvis utredningsbetänkandet DS. 2002:56, Hållfast arbetsrätt – för ett föränderligt arbetsliv, s. 426.  
22 Fahlbeck, a.a. s. 135.  
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egen tillverkningsverksamhet. Enligt skiljenämnden går det inte att utesluta att även 

”tjänsteproducerande företag kan vara beroende av sådan självständig produkt och 

metodutveckling som avses i överenskommelsen. Utrymmet för att tillämpa 

överenskommelsen i fråga om sådana företag måste dock enligt nämndens mening antas vara 

begränsat.”
23

    

 

Förekomster av konkurrensklausuler i olika branscher kommer att belysas närmare i avsnitt 

3.2.         

 

2.4.3 Vilka anställda omfattas? 

 

Överenskommelsen anger två rekvisit för att arbetstagare ska kunna omfattas av 

konkurrensklausuler. För det första krävs det att arbetstagaren ”under anställningen får 

kännedom om tillverkningshemligheter eller därmed jämförbart kunnande”. För det andra 

krävs det att arbetstagaren ”genom utbildning eller erfarenhet har möjlighet att göra bruk av 

denna kännedom”. Det avgörande är därmed delvis på vilket sätt arbetstagaren har förvärvat 

sina kunskaper, samt dennes möjligheter att på egen hand använda dessa kunskaper i en ny 

verksamhet och utgöra en fara i konkurrenshänseende för arbetsgivaren.
24

 Adlercreutz och 

Flodgren nämner som exempel en sekreterare, som fått kännedom om företagshemligheter, 

som ändå inte får bindas av en konkurrensklausul då en sådan anställd ”i normalfallet” inte 

har möjlighet att ”göra bruk” av denna kännedom i ny verksamhet. Av stor betydelse för 

denna bedömning är arbetstagarens ställning i företagshierarkin. Ju högre position en 

arbetstagare har, desto större möjligheter för arbetsgivaren att göra gällande en 

konkurrensklausul.    

 

I en s.k. anmärkning i överenskommelsen klargörs att försäljare och kameral personal kan 

komma ifråga för konkurrensklausuler under förutsättning att de objektiva rekvisiten är 

uppfyllda. En intresseavvägning mellan ”vikten av det intresse, som arbetsgivaren önskar 

skydda” och ”arbetstagarens intresse av att fritt kunna utnyttja sin arbetskraft” ska emellertid 

ske i varje enskilt fall. Detta gäller vid varje tillfälle då arbetsgivaren vill avtala om 

konkurrensklausul, oavsett om de objektiva rekvisiten är uppfyllda.   

                                                             
23 Skiljedomen rörde en konkurrensklausul där en av bolagets ingenjörer förbjöds bedriva konkurrerande 
verksamhet med bolaget i 12 månader från anställningens upphörande. Se vidare avsnitt 3.3.4.  
24 Adlercreutz & Flodgren, a.a. s. 57 ff.  
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En särskild regel gäller arbetstagare som ”ej uppnått 27 års ålder och som är nyutexaminerad 

från undervisningsanstalt vid anställningstillfället”. Enligt punkt 2 i överenskommelsen bör en 

konkurrensklausul för dessa arbetstagare vara utformad så ”att den erhåller verkan blott i det 

fallet, att anställningen upphör, sedan den varat i mer än sex månader”. 

 

I ett ”formulär” som är bifogat till överenskommelsen anges det att en konkurrensklausul inte 

kan göras gällande om arbetstagaren sägs upp till följd av arbetsbrist. Det krävs att 

arbetstagaren gjort sig skyldig till ”avtalsbrott” och att detta har föranlett uppsägningen.
25

 Om 

arbetstagaren istället säger upp sig, till följd av ett avtalsbrott från arbetsgivaren, så kan inte 

heller en konkurrensklausul göras gällande. Fahlbeck skriver att med avtalsbrott menas 

”sådan åtgärd, som ger motparten rätt att häva anställningsavtalet med omedelbar verkan”. 

Det är något oklart vad detta innebär i praktiken men enligt Fahlbeck är det inte rimligt att ett 

avtalsbrott behöver vara så grovt att det ska motsvara kraven på ett avsked eller omedelbart 

frånträdande från anställningen enligt 4 § 3 st och 18 §, lag (1982:80) om anställningsskydd 

[LAS].
26

 Regleringen i LAS tillkom efter att överenskommelsen ingåtts och kan således inte 

betraktas som överenskommelsens förebild i detta avseende. Någon klargörande praxis 

angående begreppet ”avtalsbrott” i överenskommelsen saknas alltjämt.
27

  

 

2.4.4 Bindningstid och sanktion 

 

1969 års överenskommelse innehåller fler begränsningar för hur ingripande en 

konkurrensklausul får vara. Enligt punkt 3 bör bindningstiden för en konkurrensklausul ej 

vara längre än den beräknade livslängden för arbetsgivarens skyddsvärda ”know-how” eller 

därmed jämförbara kunnande. Syftet är att en arbetstagare inte ska vara förhindrad att 

konkurrera med sin tidigare arbetsgivare under längre tid än nödvändigt. Det finns en 

uppenbar svårighet i att kunna bedöma livslängden för arbetsgivarens skyddsintresse. Därför 

har en viss konkretisering gjorts i punkt 3 som anger att en konkurrensklausuls bindningstid i 

normalfallet ej bör överstiga två år. Även kortare bindningstid, om ett år, bör förekomma om 

livslängden är kort.  

 

                                                             
25 Jfr AD 1991 nr 38 där AD med hänvisning till formuläret som en allmän regel uttalar att konkurrensklausuler 
inte gäller ”om anställningen avbryts av det skälet att arbetsgivaren inte kan bereda arbetstagaren fortsatt 
anställning”.  
26 Fahlbeck a.a. s. 129 ff.   
27 Fahlbeck a.a. s. 130.  
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Tidsfristen räknas från den dag då anställningen upphör, och inbegriper därmed inte 

uppsägningstid.
28

 Fristen börjar därmed inte löpa från den dag då arbetstagarens säger upp sig 

utan först då uppsägningstiden har gått ut och anställningen har upphört. En individuell 

prövning av samtliga villkor ska ske vid varje enskilt anställningsavtal och avvikelser är 

möjligt åt båda håll.
29

 

 

I överenskommelsens punkt 4 anges att ett normerat skadestånd bör sättas i rimlig relation till 

arbetstagarens lön. Ett belopp på sex genomsnittliga månadslöner nämns som rimligt.  

 

2.4.5 Konkurrensklausulens materiella innebörd 

 

Enligt det bifogade formuläret till överenskommelsen kan en konkurrensklausul innebära 

förbud i tre olika avseenden för arbetstagaren. Arbetstagaren kan vara förbjuden att ta 

anställning hos ett företag som konkurrerar med den tidigare arbetsgivaren, inom det 

verksamhetsområde där företagshemligheterna som arbetstagaren tillgodogjort sig kan 

komma att utnyttjas. Klausulen kan också förbjuda arbetstagaren från att ingå som delägare i 

ett konkurrerande företag eller på annat sätt bistå med ”råd eller dåd”. Slutligen kan klausulen 

förbjuda arbetstagaren från att själv, eller genom annan, starta egen verksamhet som 

konkurrerar med arbetsgivaren.  

 

Dessa tre förbud sätter en gräns för vad en arbetstagare kan åläggas i ett avtal om 

konkurrensklausul. Att notera är att inget av förbuden innebär att en arbetstagare kan hindras 

att ta anställning hos ett konkurrerande företag till den tidigare arbetsgivaren överhuvudtaget. 

Endast den del av företaget där arbetstagaren kan tänkas utnyttja sin kännedom om 

företagshemligheter hos den tidigare arbetsgivaren kan omfattas av förbudet.
30

  

 

Det finns heller ingen geografisk begränsning intagen i formuläret. En konkurrensklausul kan 

således gälla över hela världen men som alltid måste en individuell helhetsbedömning göras 

av varje enskild klausul.
31

 

 

                                                             
28 Fahlbeck, a.a. s. 132.  
29 Adlercreutz & Flodgren, a.a. s. 60.  
30 Fahlbeck, a.a. s. 129.  
31 Adlercreutz och Flodgren, a.a. s. 61.  
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Enligt det bifogade formuläret till överenskommelsen ska även en arbetstagare som förbinder 

sig vid en konkurrensklausul erhålla någon form av ersättning från sin tidigare arbetsgivare 

för den löneminskning som kan uppstå i dennes nya anställning med anledning av klausulen. 

Ersättningen ska dock inte överstiga 60 % av arbetstagarens tidigare månadslön och utgår 

bara så länge som konkurrensförbudet gäller.    

 

2.4.6 Information, förhandling och tvistlösning 

 

Om en arbetsgivare inför en konkurrensklausul i anställningsavtalet för en anställd som är 

medlem i någon av de avtalsslutande organisationerna ska vederbörandes fackklubb 

underrättas. Det framgår av punkt 6 i överenskommelsen. Arbetsgivaren ska också enligt 

punkt 7 informera de lokala klubbarna om vilka anställda som omfattas av 

konkurrensklausuler. Detta ska ske vid ordinarie lönerevisionsdatum vartannat år.  

 

Syftet med bestämmelsen torde vara att användningen av konkurrensklausuler ska vara 

transparant och att arbetsgivaren återkommande överväger om alla konkurrensklausuler är 

nödvändiga. En anställds yrkesroll och arbetsuppgifter kan ändras över tid vilket även kan 

påverka arbetsgivarens intresse av att behålla en konkurrensklausul i dennes anställningsavtal. 

 

Uppkommer tvist om en konkurrensklausul ska lokala förhandlingar genomföras enligt punkt 

8 i överenskommelsen. Kan tvisten inte lösas vid förhandling hänskjuts tvisten till 

skiljenämnd enligt punkterna 8 och 9. Detta är förklaringen till att all praxis avseende 

konkurrensklausuler i AD aldrig rör parter som båda är bundna av 1969 års 

överenskommelse. Bestämmelserna om förhandling ska ses som ett komplement till lag 

(1976:580) om medbestämmande i arbetslivet [MBL] som tillkom efter överenskommelsen.
32

              

 

2.4.7 1969 års överenskommelses verkan för utomstående   

 

Överenskommelsen har, som nämnts tidigare, antagits som kollektivavtal mellan de 

avtalsslutande parterna. Att döma av ingressen i överenskommelsen så är den begränsad till 

att endast gälla arbetstagare som är medlemmar i någon av de avtalsslutande 

arbetstagarorganisationerna (s.k. exklusivavtal).
33

 Detta innebär att en arbetsgivare inte gör 

                                                             
32 Fahlbeck, a.a. s. 133 ff.  
33 Adlercreutz & Flodgren, a.a. s. 64. Se även Källström & Malmberg, a.a. s. 261.   
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sig skyldig till kollektivavtalsbrott om denne tillämpar konkurrensklausuler som strider mot 

överenskommelsen på utanförstående arbetstagare.  

 

Utgångspunkten är annars att en arbetsgivare är skyldig gentemot den avtalsslutande 

arbetstagarorganisationen att tillämpa kollektivavtalets bestämmelser även på utanförstående 

arbetstagare.
34

 Fahlbeck menar dock att denna princip inte är tillämplig i det här fallet. Enligt 

Fahlbeck tycks avsikten med överenskommelsen vara att ange ”vad som är god sed i alla 

anställningsförhållanden”. Bortsett från ingressen så är den formulerad på ett sätt som tycks 

avse alla arbetstagare hos avtalsbundna arbetsgivare.
35

 Men detta innebär inte att 

överenskommelsen automatiskt normerar det enskilda anställningsavtalet. För att en 

arbetstagare ska bli bunden av en konkurrensklausul krävs det att klausulen tas in i den 

enskildes anställningsavtal och en individuell prövning ska göras avseende varje enskild 

arbetstagare. 

 

Enligt förarbetena till 38 § AvtL så ska de principer som kommit till uttryck i 

överenskommelsen kunna beaktas även på konkurrensklausuler i anställningsavtal utanför de 

områden som överenskommelsen gäller.
36

 Något annat kollektivavtal mellan 

arbetsmarknadens parter som reglerar användningen av konkurrensklausuler existerar mig 

veterligen inte. Adlercreutz och Flodgren skriver att 1969 års överenskommelse därmed 

officiellt fått status som rättskälla.
37

 Fahlbeck jämför de allmänna principerna i 

överenskommelsen med allmänna rättsgrundsatser.
38

 Vad som är helt klart är att det ofta 

hänvisas till överenskommelsen vid domstolars bedömning av konkurrensklausulers 

giltighet.
39

     

 

2.5 Sammanfattning  

 

De rättskällor som berör konkurrensklausuler i svensk rätt är främst 1969 års 

överenskommelse som erhållit en särskild status. Tillämpningen av 38 § AvtL sker med 

vägledning av denna överenskommelse. Även 36 § AvtL måste nämnas då den är tillämplig 

                                                             
34 Se t.ex. AD 1978 nr 163 och AD 1977 nr 49. 
35 Fahlbeck, a.a. s. 126 ff. 
36 Prop. 1975/76:81 s. 148.  
37 Adlercreutz & Flodgren, a.a. s. 66 ff. 
38 Fahlbeck, a.a. s. 136.  
39 Se exempelvis AD 1992 nr 9, AD 1992 nr 99 och AD 2001 nr 91.  
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på alla avtal inom förmögenhetsrätten. 1969 års överenskommelse och bifogat formulär 

innehåller ytterligare bestämmelser om exempelvis förhandlingsordning och skiljeförfarande, 

vilket inte har berörts i detta avsnitt.  

 

Det som återkommer vid bedömningen av konkurrensklausulers giltighet är arbetsgivarens 

respektive arbetstagarens intresse av att denne är bunden av klausulen eller inte. Detta ska ske 

vid varje enskilt avtal om konkurrensklausul, vilket kan göra det svårt för båda parter att på 

förhand avgöra om klausulen är giltig eller ej. Att de objektiva rekvisiten i överenskommelsen 

är uppfyllda innebär inte med säkerhet att konkurrensklausulen är giltig.   

 

3 När får konkurrensklausuler användas? 

 

3.1 Inledning 

 

Detta avsnitt kommer att behandla vilka arbetsgivare och arbetstagare som i dagsläget kan 

träffa bindande avtal om konkurrensklausuler. Eftersom merparten av arbetsgivarna på den 

privata arbetsmarknaden är medlemmar i Svenskt Näringsliv så är de bundna av de 

begränsningar som anges i 1969 års överenskommelse.
40

 Dessa arbetsgivare är förhindrade att 

avtala om konkurrensklausuler som sträcker sig längre än överenskommelsens begränsningar, 

även med arbetastagare som inte omfattas av överenskommelsen.
41

 En förutsättning är dock 

att arbetstagaren utför arbete som faller under något av de avtalsslutande 

arbetstagarorganisationernas område. 
42

  

 

Även de arbetsgivare som inte är bundna av överenskommelsen måste emellertid ta hänsyn 

till dess innehåll. Överenskommelsen anses spegla ett på arbetsmarknaden allmänt rådande 

synsätt, vilket har konstaterats upprepade gånger i praxis från AD.
43

  

 

Därmed kommer överenskommelsen att tjäna som vägledning vid tillämpningen av 38 § AvtL 

för att avgöra om en konkurrensklausul är skälig eller inte. Enligt praxis kan det inte heller 

utan vidare antas att konkurrensklausuler i anställningsavtal som ligger utanför 

                                                             
40 Adlercreutz & Flodgren, a.a. s. 55.  
41 AD 1984 nr 20. Se även avsnitt 3.3.1.  
42 Fahlbeck, a.a. s. 136 ff. Principen har bekräftats i praxis i bl. a. AD 1984 nr 20 och AD 1991 nr 38. 
43 Se exempelvis AD 2001 nr 91. 
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överenskommelsens tillämpningsområde helt skulle sakna giltighet. En starkt restriktiv syn på 

dessa är dock befogad.
44

  

 

3.2 Konkurrensklausuler i olika branscher  

 

Som tidigare nämnts så innehåller inte 1969 års överenskommelse någon exakt uppräkning av 

vilka branscher där konkurrensklausuler är tillåtet. Sedan överenskommelsen ingicks har de 

rättsfall som tillkommit från AD, där konkurrensklausuler har godtagits, mestadels gällt 

arbetstagare som arbetat inom olika typer av konsultverksamhet, exempelvis revisions- och IT 

– företag.  

 

Gemensamt för rättsfallen i nästkommande avsnitt är att de gäller konkurrensklausuler i 

anställningssavtal som ligger utanför överenskommelsens användningsområde. 

Konkurrensklausulernas innehåll och ändamål går utanför de ramar som uppställts i 

överenskommelsen.  

 

3.2.1 Allmän konsultverksamhet 

 

I AD 1977 nr 167 behandlades en konkurrensklausul som ingåtts mellan en konsultfirma på 

ingenjörsområdet och en arbetstagare i chefsställning. Klausulen förbjöd arbetstagaren att 

inom två år efter anställningens upphörande bedriva konkurrerande verksamhet med 

arbetsgivaren inom ett visst geografiskt område (Skåne). Arbetsgivarens skyddsintresse var 

alltså inte bara att skydda sin befintliga kundkrets, utan även potentiella kunder med 

verksamhet i Skåne. Vitet var bestämt till en årslön.  

 

Arbetsgivaren omfattades av 1969 års överenskommelse men arbetstagaren var oorganiserad. 

Trots att klausulen låg utanför det skyddsområde som anges i överenskommelsen och inte 

syftade till att skydda företagshemligheter valde AD att godta klausulen.
45

 Inte heller vitet på 

en årslön jämkades. Rättsfallet visar att konkurrensklausuler kan tillåtas utanför det 

skyddsområde som anges i överenskommelsen så länge arbetsgivaren anses ha ett berättigat 

intresse av klausulen. Som företagschef var arbetstagaren i sista hand ansvarig gentemot 

kunderna för vad företaget presterade. I domskälen uttalar AD att ”kundernas förtroende för 

                                                             
44 Se exempelvis AD 1991 nr 38, AD 1994 nr 65, AD 1999 nr 71 och AD 2001 nr 91. 
45 Jfr punkt 1 överenskommelsens användningsområde.  
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konsultföretaget är också på ett särskilt sätt knutet till företagschefen personligen och inte till 

produkten som sådan”. Domstolen tillägger även att ett konsultföretag ”är särskilt utsatt för 

konkurrens från tidigare anställda i chefsställning”. Denna bedömning skulle förmodligen 

kunna göras angående de flesta konsultföretag.        

 

3.2.2 Revisions- och finansföretag  

 

Konkurrensklausuler har också godtagits då de har förekommit hos revisionsföretag. I AD 

1992 nr 9 hade en konkurrensklausul tagits in i anställningsavtalet mellan en revisor och 

revisionsföretaget där denne var anställd. Klausulen förbjöd arbetstagaren att inom tre år från 

anställningens upphörande driva konkurrerande verksamhet med arbetsgivaren inom ett visst 

geografiskt område. Konkurrensförbudet var emellertid begränsat på så sätt att arbetstagaren 

inte fick vända sig till klienter som var klienter hos arbetsgivaren vid den tidpunkt då avtalet 

ingicks. Det rörde sig alltså inte om något totalt konkurrensförbud, varken gällande 

arbetsgivarens kunder eller inom det geografiska området.  

 

Vid brott mot klausulen var arbetsgivaren berättigad till ekonomisk kompensation. AD ansåg 

att arbetsgivarens intresse, att inte vilja fråntas sina befintliga klienter, var berättigat. 

Domstolen fann ingen anledning till att jämka den ekonomiska kompensation (av samma 

karaktär som vite) som arbetstagaren därmed var skyldig att utge till arbetsgivaren.  

 

I AD 2002 nr 115 godtogs också en liknande konkurrensklausul som rörde en självständig 

handläggare på ett redovisningsföretag. Arbetsgivarens intresse av att inte fråntas befintliga 

kunder då arbetstagaren startat egen verksamhet ansågs berättigat. Vitesklausulen som var satt 

till en årslön jämkades däremot.   

 

Däremot underkändes en konkurrensklausul i AD 2010 nr 53 som rörde en säljare av 

finansiella tjänster. Även denna klausul syftade till att skydda arbetsgivarens befintliga 

kundkrets. I domskälen gör AD en jämförelse mellan arbetsgivarens verksamhet och ett 

revisionsföretag. Domstolen konstaterar att verksamheterna skiljer sig åt, främst beroende på 

att kunder kan tänkas anlita flera företag som säljer finansiella tjänster och förmedling av 

försäkringar parallellt eller växelvis. Kundrelationen är med andra ord inte lika starkt knuten 

till ett specifikt företag, som exempelvis en revisionsbyrå. Detta inverkar enligt AD på 
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värderingen av vilken tyngd bolagets intresse ska tillmätas vid den helhetsbedömning av 

konkurrensklausulen som ska göras.  

 

3.2.3 IT – företag 

 

I AD 2010 nr 27 godtog domstolen en konkurrensklausul mellan en arbetstagare som var 

anställd som IT-säkerhetskonsult på ett IT-konsultföretag. Arbetsgivarens främsta intresse i 

tvisten var att hindra arbetstagaren från att ta med sig kunder till sin nya verksamhet. 

Domstolen fann att arbetsgivarens intresse var berättigat och att konkurrensklausulen endast 

innebar en mindre inskränkning i arbetstagarens möjligheter att försörja sig. Den ursprungliga 

klausulen som hade avtalats mellan arbetstagaren och arbetsgivaren omfattade betydligt mer 

än skydd av arbetsgivarens kundkrets men arbetsgivaren hade inskränkt sitt yrkande då tvisten 

avgjordes i domstol, vilket ger mig anledning att återkomma till det här fallet.
46

     

 

3.2.4 Advokatverksamhet  

 

Ett intressant rättsfall där en konkurrensklausul underkändes är AD 1994 nr 65 som rörde en 

biträdande jurist med anställning på en advokatbyrå. Klausulen förbjöd den biträdande 

juristen att starta konkurrerande verksamhet inom tre år från anställningens upphörande och 

var begränsad till Eskilstuna tingsrätts domicilområde. Vitet var satt till 50 000 kronor. 

 

Detta rättsfall är på många sätt unikt. Det fanns sedan tidigare ett avgörande från 

advokatsamfundets disciplinnämnd, där en konkurrensklausul ansågs inskränka klientens fria 

val av advokat. En sådan klausul stred därmed mot god advokatsed.
47

 Den biträdande juristen 

hade också anmält sin arbetsgivare till advokatsamfundets disciplinnämnd som beslutade att 

tilldela arbetsgivaren en erinran.   

 

                                                             
46 Se avsnitt 5.  
47 Avgörandet finns refererat i Adlercreutz & Flodgren, a.a. s. 103-104. Det gällde en kvinnlig advokat som blev 
bunden av en konkurrensklausul när hon anställdes som biträdande jurist. Klausulen förbjöd henne att försöka 
påverka klienter att fortsättningsvis anlita henne eller utföra uppdrag åt klienter som hon inte anskaffat själv. 
Disciplinnämnden ansåg att detta inskränkte klienternas fria val till advokat och därmed bröt mot god 
advokatsed.  
Se även Holger Wiklund God advokatsed 1973, s. 145 Där det anges att: hela föreställningen om att en klient 
”tillhör” en advokat måste anses som oriktig, lika väl som en läkare eller tandläkare inte har någon 
”äganderätt” till sina patienter. Advokaterna har all anledning att slå vakt om klientens rätt att fritt välja 
advokat.       
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Vid tillämpning av 38 § AvtL ska domstolen i första hand beakta parternas individuella 

intressen, det allmännas intresse ska endast beaktas indirekt. Detta följer av förarbetena till 

1982 års konkurrenslag.
48

 Svenska domstolar har också av tradition hållit fast vid denna 

bedömningsprincip och främst fokuserat på intresseavvägningen mellan de inblandade 

parterna i tvister om konkurrensklausuler. Huruvida konkurrensklausuler exempelvis är 

lämpliga ur exempelvis marknadsekonomisk synpunkt eller påverkar parternas kunder har 

inte beaktats.   

 

Att döma av utgången i detta mål tycks bland annat yttrandet från advokatsamfundet ha spelat 

en stor roll för domstolens bedömning. Plötsligt betraktar domstolen konsekvenser för en 

tredje part, nämligen klienterna och deras rätt till att välja advokat fritt. Något motsvarande 

övervägande har inte gjorts för andra yrkesgrupper och deras potentiella kunder.
49

  

 

Det är inte omöjligt att utgången i exempelvis AD 1992 nr 9 hade blivit annorlunda om 

revisorernas tillsynsnämnd, revisorsnämnden, eller revisorernas branschorganisation, FAR, 

hade fått möjlighet att yttra sig i målen. Förvisso var konkurrensklausulen i revisionsmålet 

inte lika omfattande och det var givetvis andra omständigheter som också spelade in i 

domstolens bedömning. Men intresset för en klient att fritt kunna välja revisor bör objektivt 

sätt vara lika berättigat som intresset av att fritt kunna välja advokat. Klientens förtroende för 

sin uppdragstagare är av synnerlig vikt för båda yrkesgrupperna. Relationen mellan en revisor 

och dennes klient kan också vara av långvarig natur och klienten kan ha ett berättigat intresse 

av att anlita den revisor som är bäst bekant med företagets verksamhet och räkenskaper. Trots 

utgången i AD 1994 nr 65 har det emellertid inte skett någon utveckling mot att inhämta 

yttrande från branschorganisationer eller tillsynsmyndigheter i liknande mål som gäller 

konkurrensklausuler i konsultverksamhet. Detta mål förefaller vara ett undantag från 

huvudregeln att endast intresset för de tvistande parterna ska vara föremål för domstolens 

prövning.                 

 

3.2.5 Försvarsmakten  

 

I AD 1991 nr 38 hade en flygförare vid försvarsmakten åtagit sig att mot ett lönetillägg, s.k. 

flygförarpremie (SFP), stanna kvar som flygförare under 10 års tid. Om han lämnade 

                                                             
48 Prop. 1981/82:165 s. 238.  
49 Se exempelvis AD 1992 nr 9 och AD 2002 nr 15 gällande revisorer.  
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anställningen i förtid och inom tre år från det att han lämnade försvarsmakten övergick till 

annan flygtjänst, var han skyldig att ”till arbetsgivaren erlägga det belopp som han skulle haft 

rätt till som SFP under återstående del av åtagandetiden eller det högre belopp som fastställts 

av den partsammansatta nämnden”, s.k. flygnämnden.  

 

Med anledning av avtalets konstruktion så skulle därmed flygföraren förpliktas att betala ett 

högre belopp till arbetsgivaren ju tidigare som denne lämnat sin anställning.   

 

Detta rör sig inte om någon konkurrensklausul i traditionell mening men bestämmelsen i 

flygförarens anställningsavtal får ändå konkurrensbegränsade effekter. Värt att notera är att 

detta avtal anknyter till ett kollektivavtal.
50

 Arbetsmarknadens parter hade alltså förhandlat 

fram villkoren om konkurrensbegränsning. Bakgrunden var att många stridspiloter inom 

försvarsmakten övergick till privata flygbolag. Detta ville försvarsmakten förhindra, särskilt 

då den lade ner stora summor pengar på att utbilda piloterna.   

 

Flygföraren i detta fall lämnade sin anställning vid försvarsmakten efter ett år och tog 

anställning hos ett privat flygbolag. Enligt avtalet skulle han haft rätt till 480 000 kr i SFP 

under de resterande åren av åtagandetiden. Flygnämnden valde dock att höja beloppet och 

kräva flygföraren på 700 000 kr.  

 

Till att börja med konstaterar AD att den omtvistade avtalsförpliktelsen inte direkt faller in 

under lydelsen i 38 § AvtL. Syftet med klausulen har från arbetsgivarens sida inte varit att 

skydda sig mot konkurrens eftersom försvarsmakten och privata flygbolag inte bedriver 

konkurrerande verksamhet med varandra. AD väljer emellertid, efter att ha framfört hård 

kritik mot flygnämndens beslut och sammansättning, att jämka klausulens vitesbelopp kraftig 

med stöd av 36 § AvtL och ålägger flygföraren att utge ersättning om 36 000 kr till 

arbetsgivaren, vilket är summan av det belopp som flygföraren erhållit i SFP.  

 

Domstolen nämner också att avtal som ålägger arbetstagaren att under viss tid kvarstanna i 

tjänst bör kunna godtas åtminstone då arbetsgivaren bekostar arbetstagarens utbildning. Ett 

sådant avtal skulle kunna förenas med en skyldighet för arbetstagaren att återbetala kostnaden 

för utbildningen om han eller hon lämnar anställningen i förtid. Domstolen konstaterar att 

                                                             
50 Kollektivavtalet hade träffats mellan Statens arbetsgivarverk (SAV) och Centralorganisationen SACO/SR, 
Statsanställdas Förbund samt TCOs statstjänstemannasektion (TCO – S).   
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denna situation inte har förelegat i det aktuella fallet men det går att se vissa likheter i 

domstolens sätt att resonera genom att jämka vitesbeloppet så att arbetsgivaren kompenseras 

med vad denne har betalat ut extra för att flygföraren skulle acceptera avtalet. Eftersom 

flygföraren stannat kvar en viss tid av avtalsperioden hade han ju också fullgjort en del av 

avtalet.
51

          

 

Ett liknande fall är AD 1992 nr 67 som gällde en annan flygförare i samma situation. Även i 

detta fall jämkades vitet från 426 800 kr till 50 000 kr och domstolens resonemang påminner 

mycket om AD 1991 nr 38.  

 

3.3 Arbetsgivarens skyddsintresse  

 

3.3.1 Skydda företagshemligheter och företagsspecifikt kunnande   

 

En arbetsgivare har givetvis intresse av att företagshemligheter och företagsspecifikt 

kunnande inte förmedlas till konkurrerande företag eller utnyttjas av tidigare anställda som 

startar egen konkurrerande verksamhet. Detta har också varit skyddsintresset i 1969 års 

överenskommelse.
52

 Ett annat begrepp för företagsspecifikt kunnande är ”know-how”, vilket 

dels omfattar företagshemligheter men också annan typ av värdefull kunskap inom företaget. 

Det är viktigt att komma ihåg att konkurrensklausuler kan kompletteras med andra 

skyddsåtgärder från arbetsgivaren.     

 

Lag (1990:409) om skydd för företagshemligheter [FHL] syftar till att skydda arbetsgivaren 

från obehöriga angrepp på företagshemligheter. Begreppet ”företagshemlighet” kan omfatta 

alltifrån exempelvis produktions- och tillverkningsmetoder till planerade marknadsstrategier 

och prissättningskalkyler. I princip är det upp till den enskilde arbetsgivaren att bestämma 

vilken information som är hemlig.
53

 Även ”förhållandevis triviala uppgifter” kan omfattas av 

FHL.
54

 Men informationen får inte vara tillgänglig för envar utan måste hållas inom en 

                                                             
51 Se även Källström, Jämkning av kollektivavtal och långtidskontrakt med stöd av 36 § avtalslagen, JT, 1991/92, 
s. 119 – 124. Se även Eklund m.fl. Swedish Labour and Employment Law, 2008, s. 271 – 281.  
52 Se punkt 1 i överenskommelsen ”… tillverkningshemligheter eller därmed jämförbart kunnande…”. 
53 Fahlbeck, a.a. s. 26. 
54 Prop. 1987/88:155 s. 12. 
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begränsad, definierbar och sluten personkrets.
55

 Dessutom måste röjandet av informationen 

vara ägnat att medföra skada i konkurrenshänseende för arbetsgivaren.
56

  

 

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.
57

 Skulle förfarandet äga rum efter det att 

anställningen upphört krävs emellertid synnerliga skäl för att arbetstagaren ska bli 

ersättningsskyldig enligt 7 § 2 st. FHL. Synnerliga skäl skulle exempelvis kunna vara om 

arbetstagaren tog anställning endast med syfte att komma åt viss hemlig information inom 

företaget.
58

 Därmed ger FHL ett begränsat skydd för arbetsgivares företagshemligheter då den 

anställde har lämnat företaget. Det bör också tilläggas att detta är en straffrättslig lagstiftning 

som ska tillämpas restriktivt.   

 

Det finns också immaterialrättsliga regler som arbetsgivare kan använda sig av för att 

tillgodose sina skyddsintressen. Exempelvis så tillfaller upphovsrätten för ett datorprogram 

som en arbetstagare har skapat, som ett led i dennes anställning, arbetsgivaren om inget annat 

har avtalats enligt 40 a § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 

[URL]. Även lag (1949:345) om rätten till arbetstagarens uppfinningar [LAU], reglerar i vilka 

fall som en arbetstagares uppfinning tillkommer arbetsgivaren.
59

 Lagen är huvudsakligen 

dispositiv och kan ersättas av bestämmelser i enskilda anställningsavtal eller avtal mellan 

arbetsmarknadens parter.
60

 Arbetsgivare kan också möjligtvis skydda sina uppfinningar 

genom patent men ett patentförfarande riskerar att dra ut på tiden samtidigt som det för med 

sig kostnader och publicitet. Det kan också finnas kunnande och särskild ”know-how” inom 

företag, som är svårdefinierat och ofta knutet till arbetstagarnas yrkeskunskaper, som inte går 

att skydda genom patent. Att träffa avtal om en konkurrensklausul med sina anställda är i 

jämförelse ett förhållandevis smidigt och snabbt förfarande, förutsatt att de anställda 

accepterar klausulen.  

 

                                                             
55 Prop. 1987/88:155 s. 13. 
56 Se 1 § FHL.  
57 Se 7 § FHL. 
58 Prop. 1987/88:155 s. 46. 
59 Se exempelvis Wolk, Arbetstagares uppfinningar, 2012.  
60 Se exempelvis Wolk, Arbetstagares immaterialrätter – Rätten till datorprogram, design och uppfinningar 
m.m. i anställningsförhållanden, s. 101 ff. om det s.k. ”Uppfinnaravtalet”.  
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I AD 1984 nr 20 ges en tydlig markering att som företagshemlighet enligt 1969 års 

överenskommelse räknas inte ”anställdas personliga skicklighet, personliga kunskaper och 

personliga erfarenheter”. Därmed betraktas inte arbetstagares allmänna kännedom om 

marknads- och branschförhållanden som de förvärvar under sin anställning som 

företagshemligheter.  

 

Fallet gällde en ingenjörsutbildad säljare anställd på ett verkstadsföretag som omfattades av 

1969 års överenskommelse. AD kom därför att tillämpa 38 § AvtL i ljuset av 

överenskommelsen trots att arbetstagaren var oorganiserad. Detta berodde på att arbetstagaren 

utförde arbete som föll inom verksamhetsområdet för en av de avtalsslutande 

arbetstagarorganisationerna (SIF) och AD klargör i domskälen att en kollektivavtalsbunden 

arbetsgivare inte bör ha större möjligheter att träffa avtal om konkurrensklausuler med 

oorganiserade arbetstagare än med organiserade. Därför kom arbetstagaren att bedömas som 

om han också hade varit bunden av 1969 års överenskommelse. Konkurrensklausulen förbjöd 

arbetstagaren från att på något sätt konkurrera med arbetsgivaren under ett år från 

anställningens upphörande. Domstolen underkände klausulen.    

 

Även i AD 1991 nr 38, gällande en flygförare anställd vid försvarsmakten, uttalade domstolen 

att ”man i varje fall numera inom näringslivet i princip inte godtar konkurrensklausuler som 

rättsligt bindande, om de syftar enbart till att kvarhålla arbetstagare med särskilda kunskaper 

och särskild kompetens”. Detta har betraktats som en bekräftelse av domstolens 

ställningstagande i AD 1984 nr 20.   

 

Det kan tyckas rimligt att en arbetsgivare inte ska kunna monopolisera sina arbetstagares 

allmänna yrkeskunskaper. Frågan är dock var gränsen går mellan företagsspecifikt kunnande 

och arbetstagares allmänna yrkeskunskaper? En viss vägledning för denna bedömning ges i 

AD 1984 nr 20. Där argumenterade arbetsgivaren för att arbetstagarens kunskaper om hur 

man skräddarsyr bolagets produkter efter kundernas önskemål skulle vara skyddsvärt ”know-

how”. Arbetstagarens arbetsuppgifter bestod huvudsakligen i att sälja rör och kompensatorer 

som anpassades för olika typer av industriinstallationer. Det ansågs utrett att arbetstagaren 

hade skaffat sig goda kunskaper om branschen och kundernas individuella produktbehov. 

Däremot hade inte bolaget använt sig av några särskilda försäljningsmetoder eller bedrivit 

tillverkningsarbete av något slag som kunde karakteriseras som en företagshemlighet eller 

”know-how”.  
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I AD 2001 nr 91 underkändes en konkurrensklausul då arbetsgivaren var ett 

försäljningsföretag som bedrev handel med kopplingar och ventiler av metall. Domstolen 

konstaterade att eftersom bolaget endast bedrev försäljning av färdigtillverkade produkter 

utan att på något sätt bearbeta dem så kan företaget inte anses vara beroende av självständig 

produkt- eller metodutveckling. Inte heller kan försäljningsverksamheten anses som 

företagspecifikt kunnande. Konkurrensklausulen tycktes snarare ha syftat till att skydda 

bolagets exklusiva återförsäljaravtal.
61

 

 

Även i AD 1999 nr 71 underkändes en konkurrensklausul gällande två säljare på ett företag 

med verksamhet inom försäljning av kontorsmaterial. Bolaget hävdade att arbetstagarnas 

konkurrensklausuler syftade till att skydda deras kundregister. Eftersom de aktuella 

kundregister som tilldelats de båda säljarna var i stort sett inaktuella ansåg domstolen att det 

inte förelåg något behov för bolaget att avtala om konkurrensklausuler för de båda säljarna. 

Säljarnas personliga egenskaper och förmåga framstod som betydligt viktigare i deras 

yrkesutövning. En arbetsgivare kan därmed inte skydda en arbetstagares erfarenhet eller 

yrkesskicklighet genom att avtala om en konkurrensklausul.         

 

3.3.2 Skydda upparbetad kundkrets 

 

Arbetsgivares intresse av att skydda sin upparbetade kundkrets mot konkurrens från tidigare 

arbetstagare är inget som behandlas i 1969 års överenskommelse. Trots att detta 

skyddsintresse ligger utanför överenskommelsen har det emellertid erkänts i praxis från AD 

då båda parterna inte varit bundna av överenskommelsen.
62

  

 

Konkurrensklausuler som förbjuder en arbetstagare från att ta med sig arbetsgivarens kunder 

efter anställningens upphörande är särskilt vanliga hos konsultföretag.
63

 Detta skyddsintresse 

är av förklarliga skäl extra påkallat ur arbetsgivarsynpunkt då arbetstagaren representerar 

företaget genom kundkontakter och arbetar för att få kundernas förtroende.  

 

                                                             
61 Jfr AD 2003 nr 110 där domstolen uttalade att arbetsgivarens ställning som återförsäljare av 
klotterbortagningsmedel inte skapade ett berättigat intresse av en konkurrensklausul (hinder mot att 
arbetstagaren försökte att överta återförsäljarrätten).   
62 Se exempelvis AD 1977 nr 167 där arbetsgivaren inte bara ville skydda sin befintliga kundkrets, utan även 
potentiella kunder inom ett visst geografiskt område.  
63 Se exempelvis AD 1992 nr 9 och AD 2002 nr 15.  
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Konkurrensklausul som syftar till att skydda arbetsgivares upparbetade kundkrets kan vara 

formulerade på många olika sätt. Ett exempel ges i AD 2010 nr 53 där arbetstagaren, vid 

övergång till konkurrerande verksamhet, förbjuds att ”ej bearbeta redan befintlig kund” hos 

den tidigare arbetsgivaren under 60 månader från anställningens upphörande. Denna klausul 

ger upphov till flera tolkningsproblem och praktiska frågeställningar. Först och främst hur en 

arbetstagare som är bunden av denna konkurrensklausul ska agera gentemot kunder då denne 

avslutar sin anställning. Adlercreutz och Flodgren menar att ett meddelande från en 

arbetstagare till en kund om att denne ska sluta sin anställning bör vara tillåtet.
64

  

 

Frågan är om det även kan anses tillåtet att upplysa kunden om att arbetstagaren avser starta 

egen verksamhet eller övergå till ett konkurrerande företag? Ett sådant meddelande ligger 

farligt nära ”bearbetning” av kunder för att locka dem att följa med till arbetstagarens nya 

verksamhet. I vart fall om det sker på arbetstagarens initiativ. Det kan ju vara så att kunden är 

väldigt intresserad av att fortsätta anlita arbetstagaren och därför hör sig för om dennes nya 

verksamhet eller anställning. Då kan det tyckas rimligt att arbetstagaren får svara på kundens 

frågor men dagens reglering ger inget tydligt svar på vart gränsen går innan arbetstagaren 

anses ”bearbeta” en kund att fortsättningsvis anlita denne.  

 

En konkurrensklausul med liknande innebörd var föremål för tvist i AD 2002 nr 115 och hade 

följande lydelse: 

 

”Om arbetstagaren inom en tid av två år från avslutad anställning, för att direkt eller indirekt 

starta egen verksamhet i samma bransch som arbetsgivaren, eller såsom anställd i annan 

revisions- eller redovisningsbyrå, tar befattning med någon klients övergång till 

konkurrerande företag utan arbetsgivarens uttryckliga medgivande, erlägger arbetstagaren 

ett vite motsvarande en årslön…”. 

 

AD tolkade klausulen som att arbetsgivarens skyddsintresse var att förhindra arbetstagaren 

från att aktivt förmå bolagets klienter att övergå till konkurrerande verksamhet som 

arbetstagaren bedrev. Detta gällde ett redovisningsföretag där arbetstagaren hade arbetat som 

självständig handläggare.  

 

                                                             
64 Adlercreutz & Flodgren, a.a. s. 104. 
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Huruvida en tidigare arbetstagare har bearbetat en kund eller om kunden har följt med 

arbetstagaren till dennes nya verksamhet på eget initiativ kan vara svårt för en arbetsgivare att 

föra bevisning om. För att undvika detta går det att använda konkurrensklausuler med en 

annan konstruktion. I AD 1992 nr 9 var en revisor förbjuden att bedriva konkurrerande 

verksamhet med arbetsgivaren inom ett visst geografiskt område under tre år från 

anställningens upphörande. Vid brott mot klausulen skulle arbetsgivaren erhålla 50 % av 

intäkterna från de företag som varit kunder hos arbetsgivaren vid tidpunkten då 

konkurrensklausulen avtalades. Denna klausul syftar egentligen till att skydda arbetsgivaren 

mot all konkurrens inom ett visst område men arbetstagaren drabbas endast ekonomiskt om 

denne vänder sig till arbetsgivarens kunder i sin nya verksamhet. Den ekonomiska sanktion 

som drabbar arbetstagaren är satt i relation till inkomsten som denne tillgodogör sig på 

arbetsgivarens tidigare kunder. 

 

I AD 1992 nr 99 hade ett datakonsultföretag som bedrev internutbildning för olika företag 

avtalat om en konkurrensklausul med en av deras anställda lärare.  

 

"Läraren förbinder sig att 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." 

 

Läraren, som också var civilingenjör, skulle därmed vara förhindrad att befatta sig med 

kunder som han utfört utbildningsuppdrag åt på bolagets vägnar. Att ta tillsvidareanställning 

hos bolagets kunder var däremot tillåtet.     

 

En praktisk svårighet som belyses i AD 2010 nr 53 är hur arbetstagaren ska kunna skaffa sig 

överblick över samtliga företag som var kunder hos den tidigare arbetsgivaren då 

anställningen upphörde. I det aktuella fallet rörde det sig om ca 8000 kunder som antingen 

anlitade arbetsgivaren eller som arbetsgivaren marknadsförde sina produkter gentemot. 

Arbetsgivaren hävdade att konkurrensklausulen var gällande mot samtliga kunder. 

Arbetstagarens svårigheter att överblicka klausulens omfattning var en av orsakerna till att 

AD bedömde klausulen som oskälig. Exakt hur arbetstagaren ska ha möjlighet att överblicka 

arbetsgivarens kundkrets ger dagens reglering inget svar på.  
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I Danmark finns det särskild lagstiftning om s.k. ”kundklausuler” och en arbetsgivare som vill 

åberopa en sådan klausul är skyldig att underrätta arbetstagaren om vilka kunder som omfattas 

av klausulen.
65

 Därmed vilar det inte helt på arbetstagarens ansvar att vara medveten om vilka 

kunder som konkurrensklausulen omfattar.    

 

Att hindra tidigare arbetstagare från att konkurrera om arbetsgivarens kunder är ett omstritt 

skyddsintresse. En frågeställning värd att lyfta fram är om kundernas intressen av att kunna 

anlita vem de vill ska lämnas helt utan avseende?
66

 Med undantag från AD 1994 nr 65 tycks 

svenska domstolar sällan beakta kundernas intressen eller marknadspolitiska överväganden 

vid prövningen av sådana konkurrensklausuler. Ibland är konkurrensklausuler ännu mer 

långtgående då de inte bara till att skydda en upparbetad kundkrets utan att förhindra 

konkurrens överhuvudtaget. Dessa typer av klausuler kommer att behandlas utförligare i 

avsnitt 4.2.     

 

3.3.3 Behålla företagsledare och nyckelmedarbetare  

 

Hos varje arbetsgivare kan det finnas anställda som är särskilt värdefulla för verksamheten. 

Det kan exempelvis vara företagsledare, verkställande direktörer eller högre chefer som i kraft 

av sin position har väldigt god inblick i bolagets verksamhet. Trots att konkurrensklausuler 

ofta förekommer i VD – avtal saknas tydlig praxis avseende bundenheten för verkställande 

direktörer. Detta sammanhänger troligen med att anställningsavtalen för verkställande 

direktörer regelmässigt innehåller skiljeklausuler.
67

 Enligt nuvarande praxis är det inte tillåtet 

att använda konkurrensklausuler som endast syftar till att kvarhålla arbetstagare med särskilda 

yrkeskunskaper.
68

 Samtidigt så har arbetsgivare intresse av att skydda sin upparbetade 

kundkrets, vilket har vunnit stort erkännande i AD. Detta har lett till att arbetstagare i höga 

positioner och med stor kontakt och ansvar gentemot bolagets kunder har ansetts bundna av 

konkurrensklausuler.
69

  

 

Jag menar därför att den praxis som tillkommit för att förhindra arbetsgivare från att 

monpolisera arbetstagares särskilda yrkeskunskaper har fått en begränsad effekt vad gäller 

                                                             
65 Bruun, I: Festskrift till Mogens Koktvedgaard, 2003, s. 123.  
66 Adlercreutz & Flodgren, a.a. s. 100 ff.  
67 Smitt m.fl. VD – avtalet, 2004, s. 99 ff.  
68 Se exempelvis AD 1984 nr 20 och AD 1991 nr 38.  
69 Se AD 1977 nr 167.  
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verkställande direktörer och högre chefer. Det kan i praktiken vara mycket svårt att utröna det 

verkliga syftet med en konkurrensklausul. Är det för att behålla en värdefull medarbetare eller 

förhindra att medarbetaren tar med sig kunder?  

 

I AD 1993 nr 40 gällde tvisten ett internationellt handelsföretag som träffat avtal om en 

konkurrensklausul med bolagets VD i samband med ett avgångsavtal vid anställningens 

upphörande. I detta fall var det uppenbart att konkurrensklausulen inte syftade till att 

kvarhålla arbetstagaren i tjänst. Bolaget ville förhindra att direktören verkade för att frånta 

bolaget affärer som bolaget i viss utsträckning redan hade förberett med hjälp av direktören. 

Domstolen godkände klausulen, bl. a. med hänsyn till att klausulen var berättigad för 

arbetsgivaren och arbetstagarens inskränkningar för att bedriva fortsatt verksamhet måste 

anses som marginella. 

 

3.3.4 Tvist då parterna omfattas av 1969 års överenskommelse 

 

När båda parterna är bundna av 1969 års överenskommelse ska tvister avseende 

konkurrensklausuler avgöras av en skiljenämnd.
70

 I dagsläget känner jag bara till ett enda 

avgörande från 1997 som har prövats av denna skiljenämnd. Tvisten var mellan ett 

konsultföretag med verksamhet inom produktutveckling och informationsteknologi och en 

ingenjör i chefsställning. Konkurrensklausulen förbjöd arbetstagaren från att bedriva 

konkurrerande verksamhet med bolaget under ett år från anställningens upphörande. 

Klausulen var geografiskt avgränsad till upptagningsområdet för bolagets stockholmskontor 

och vitesbeloppet uppgick till 10 basbelopp.
71

 Arbetstagaren hade emellertid rätt att för egen 

försörjning arbeta med begränsad uppdragsverksamhet (egen omsättning max 12 basbelopp) 

som inte skadar bolagets intressen.  

 

Av skiljenämndens domskäl framgår det att arbetstagaren var en av de första som anställdes 

när bolaget beslöt att etablera ett kontor i Stockholm. Arbetstagaren kom således att spela en 

viktig roll i uppbyggnaden av verksamheten i Stockholm. Han hade god insikt i bolagets 

verksamhet samt bolagets kunders verksamhet, med vilka han hade mycket kontakt. 

Arbetstagarens ställning påminner mycket om arbetstagaren i AD 1977 nr 167 där 

                                                             
70 Se punkterna 8 och 9 i överenskommelsen.  
71 Jfr punkt 4 i överenskommelsen.  
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konkurrensklausulen godtogs.
72

 Skiljenämnden uttalar också att bolaget haft intresse av att 

skydda sig mot marknadskonkurrens, i synnerhet sin upparbetade kundkrets, då arbetstagaren 

lämnat företaget. Detta skyddsintresse omfattas emellertid inte av 1969 års överenskommelse. 

Inte heller det faktum att arbetstagaren hade ”tagit med sig” sexton av bolagets konsulter då 

han startade sin nya verksamhet utgjorde något skäl för införandet av en konkurrensklausul 

enligt skiljenämnden.  

 

Frågan uppstod då om bolaget kunde använda konkurrensklausulen för att skydda 

företagsspecifik kunskap. Det kunnande som bolaget menade att arbetstagaren hade möjlighet 

att ta del av och göra bruk av avsåg en särskild varumärkesskyddad projektmetod samt ett 

kundregister med ingående information om varje kunds verksamhet och behov som bolaget 

använde i marknadsanalyser. Bolaget påpekade också att det var certifierat för två 

kvalitetssäkringssystem.  

 

Skiljenämnden underkände konkurrensklausulen. Gällande projektmetoden fann 

skiljenämnden att arbetsgivarparten inte visat att metoden i sig har ett sådant skyddsvärt 

intresse som avses i 1969 års överenskommelse. Inte heller kundregistret kan anses som en 

sådan självständig produkt som avses i överenskommelsen. Arbetstagarens insyn i registret 

hade varit begränsad och den kunskap som var möjlig att erhålla via registret kan inte anses 

som företagsspecifikt kunnande. Inte heller bedömdes bolagets certifieringar som sådana 

företagshemligheter som åsyftades i 1969 års överenskommelse. Sammantaget saknade 

bolaget stöd i överenskommelsen för den intagna konkurrensklausulen. Slutsatsen blir att 

arbetsgivarparten är tvungen att visa att det skyddsvärda intresset faktiskt är att betrakta som 

en företagshemlighet eller företagspecifikt kunnande enligt överenskommelsen. 

Skiljenämnden tar ingen hänsyn till att arbetsgivaren vill skydda sin upparbetade kundkrets 

eller förhindra marknadskonkurrens.
73

                           

 

3.4 Konkurrensklausuler i aktieägaravtal 

 

Det förekommer att företag erbjuder de anställda möjligheter att förvärva aktier i företaget 

(s.k. personaloptioner). Detta är en typ av incitamentsprogram som används för att öka 

                                                             
72 Se avsnitt 3.2.1. 
73 Jfr AD 1977 nr 167 där konkurrensklausulen godkändes för en arbetstagare i chefsställning. Domstolen 
uttalade att konsultföretag ”är särskilt utsatt för konkurrens från tidigare anställda i chefsställning”. 
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motivationen hos de anställda och även försöka binda upp företagets nyckelpersoner. Om de 

anställda accepterar detta inträffar den situationen att en arbetstagare också är aktieägare i 

företaget. I samband med detta tecknas ofta även ett aktieägaravtal mellan den anställde och 

bolaget.   

 

Konkurrensklausuler förekommer ofta i aktieägaravtal och kan precis som i anställningsavtal 

innehålla begränsningar för aktieägaren att konkurrera med bolaget efter anställningens och 

aktieägaravtalets upphörande. Om en arbetstagare har en konkurrensklausul i sitt 

aktieägaravtal så kan detta innebära ett förbud mot att konkurrera med arbetsgivaren trots att 

arbetstagaren inte har någon konkurrensklausul i sitt anställningsavtal. Konkurrensklausuler i 

aktieägaravtal är ofta konstruerade på ett liknande sätt som i anställningsavtal med påföljd om 

vite vid brott mot klausulen. Därtill tillkommer vanligtvis en rätt för part att inlösa den 

avtalsbrytande partens aktier till ett förmånligt pris.
74

 Det är värt att påpeka att en 

konkurrensklausul kan komma att bedömas annorlunda beroende på om den är intagen i ett 

anställnings- eller aktieägaravtal. Partsställningen ser annorlunda ut i ett aktieägaravtal. Detta 

framgår inte minst då konkurrensklausuler träffas i samband med företagsöverlåtelser, vilket 

endast kommer att beröras översiktligt i denna uppsats.   

 

I AD 1990 nr 44 hade ett företag som drevs av två personer (Säljarna) 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.
75

    

 

Slutsatsen blir att konkurrensklausuler som intas i aktieägaravtal i samband med exempelvis 

företagsöverlåtelser behandlas mer som kommersiella avtal. Därmed är dessa klausuler 

svårare för arbetstagaren att ogiltigförklara eller jämka.                   

 

                                                             
74 Ramberg, Aktieägaravtal i praktiken, 2011, s. 51-53, 108-109. 
75 Jfr AD 1984 nr 68 där domstolen för ett liknande resonemang.  
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3.5 Sammanfattning  

 

Det är alltjämt 1969 års överenskommelse som ligger till underlag för domstolarnas 

bedömning av konkurrensklausuler i anställningsavtal. Konkurrensklausuler som ligger 

utanför överenskommelsens användningsområde blir inte per automatik ogiltiga men en 

restriktiv syn på dessa är befogad. Däremot tycks inte överenskommelsen tjäna som 

vägledning vid s.k. blandade konkurrensklausuler som exempelvis tillkommer i samband med 

företagsöverlåtelser då den anställde även är ägare i det överlåtna bolaget.
76

  

 

Att döma av praxis är konkurrensklausuler mycket vanliga inom olika konsultbolag, främst 

inom revision, finans och IT-branschen. Ofta är arbetsgivarens skyddsintresse att förhindra sin 

upparbetade kundkrets att ”följa med” tidigare anställda om de tar anställning hos en 

konkurrent eller startar egen konkurrerande verksamhet. Detta skyddsintresse omfattas inte av 

1969 års överenskommelse men har trots detta givits erkännande i praxis.
77

  

 

Även för skydd av företagshemligheter och företagsspecifikt kunnande är 

konkurrensklausuler ett viktigt instrument för arbetsgivare eftersom skyddet genom FHL och 

andra immaterialrättsliga instrument, som exempelvis patent, inte räcker till alla gånger. 

Gränsdragningen för vad som är företagsspecifik kunskap eller arbetstagares allmänna 

yrkeskunskaper kan ibland vara svår att dra. Men enligt nuvarande praxis ska det inte vara 

möjligt för en arbetsgivare att träffa konkurrensklausuler med syfte att hålla kvar anställda 

endast för att de besitter särskild kompetens eller yrkesskicklighet.
78

   

 

4 Bedömning av konkurrensklausulers skälighet 

 

4.1 Parternas intressen 

 

En avtalad konkurrensklausul är bara bindande så länge den inte sträcker sig längre än vad 

som kan anses skäligt, enligt 38 § AvtL. När denna skälighetsbedömning ska göras i domstol 

är det väldigt många olika aspekter att ta hänsyn till. I grund och botten handlar det om att 

                                                             
76 AD 1990 nr 44. 
77 Se exempelvis AD 1977 nr 167.  
78 AD 1984 nr 20 och AD 1991 nr 38. 
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reda ut hur pass berättigat intresse arbetsgivaren har av klausulen och om detta står i rimlig 

proportion till de konsekvenser som arbetstagaren därmed drabbas av. I föregående avsnitt har 

fokus varit på arbetsgivarens möjligheter att träffa avtal om konkurrensklausuler med hänsyn 

till användningsområde och skyddsintresse. Detta avsnitt kommer att fokusera på vilka 

omständigheter som har betydelse för klausulens giltighets- och skälighetsbedömning.    

 

4.2 Arbetstagarens försörjningsmöjligheter 

 

Det förekommer att arbetsgivaren inte bara vill skydda sin upparbetade kundkrets eller 

företagsspecifikt kunnande, utan även förhindra en f.d. anställd från att överhuvudtaget 

bedriva konkurrerande verksamhet med arbetsgivaren. Vanligtvis innebär dessa klausuler att 

arbetstagaren är både förhindrad att bedriva egen konkurrerande verksamhet samt att ta 

anställning hos konkurrerande företag. Dessa klausuler är ofta mer eller mindre geografiskt 

avgränsade. Detta kan innebära avsevärda svårigheter för arbetstagare att fortsätta arbeta i den 

bransch där de eventuellt har varit verksamma under en längre tid. Bedömningen av 

arbetstagares fortsatta försörjningsmöjligheter blir därför mycket betydelsefull när dessa 

klausuler prövas.    

 

I AD 1994 nr 65 som rörde en biträdande jurist på en advokatbyrå underkände domstolen 

klausulen. En av de främsta anledningarna var att verkningarna av klausulen var mer 

omfattande än vad som kunde motiveras av arbetsgivaren. Den syftade inte bara till att skydda 

advokatbyråns klientel utan hindrade den biträdande juristen från att bedriva konkurrerande 

verksamhet inom ett visst geografiskt område under tre års tid. Därmed hade klausulen enligt 

AD inte ”inneburit endast en marginell inskränkning i [den biträdande juristens] 

etableringsfrihet.” En kombination av totalt förbud av konkurrerande verksamhet under 

förhållandevis lång tid tycks ha spelat en avgörande roll i domstolens bedömning.   

 

Även i AD 2001 nr 91 underkände domstolen en konkurrensklausul som förbjöd 

arbetstagaren från att bedriva konkurrerande verksamhet under ett år från anställningens 

upphörande. Arbetstagaren var avdelningschef på ett försäljningsföretag som bedrev handel 

med kopplingar och ventiler av metall. AD konstaterade att eftersom bolaget endast bedrev 

försäljning av färdigtillverkade produkter utan att på något sätt bearbeta dem så kan företaget 

inte anses ha varit beroende av självständig produkt- eller metodutveckling. Inte heller kan 
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försäljningsverksamheten anses som företagsspecifikt kunnande. Arbetsgivarens syfte med 

klausulen tycks istället ha varit att skydda bolagets exklusiva återförsäljningsavtal. 

Kombinationen av detta svaga skyddssyfte samt de kraftiga konsekvenserna för 

arbetstagarens framtida försörjningsmöjligheter blev avgörande i domen. AD uttalade att 

klausulen inneburit att arbetstagaren varit förhindrad att arbeta inom den bransch där han varit 

verksam under hela sitt yrkesliv. 

 

En liknande bedömning förekommer i AD 2009 nr 63 som gällde tre arbetstagare inom ett IT 

– företag. Deras arbetsguppgifter skilde sig åt men samtliga hade en konkurrensklausul som 

förbjöd dem att bedriva konkurrerande verksamhet efter anställningens upphörande. 

Klausulerna omfattade ett vidsträckt geografiskt område även utanför Sveriges gränser och 

gällde i tolv månader för två av arbetstagarna respektive sex månader för den tredje. 

Domstolen ansåg att klausulerna medförde alltför allvarliga inskränkningar i samtliga 

arbetstagares försörjningsmöjligheter och bedömde klausulerna som oskäliga. 

Formuleringarna i domskälen angående arbetstagarnas försörjningsmöjligheter påminner 

mycket om de formuleringar som förekommer i AD 2001 nr 91.  

 

Ytterliggare ett rättsfall som befäster AD:s inställning till konkurrensförbjudande klausuler är 

AD 2013 nr 24. Tvisten rörde en marknadschef anställd vid ett factoringbolag. 

Konkurrensklausulen förbjöd arbetstagaren att under ett år från anställningens upphörande 

bedriva, eller ta anställning hos företag som bedriver konkurrerande verksamhet med 

arbetsgivaren. Domstolen konstaterade att detta innebär att arbetstagaren förhindras att arbeta 

inom den bransch där han har varit verksam de senaste sex åren. I domskälen anger AD att 

arbetsgivaren förvisso kan ha ett berättigat intresse av att skydda sina befintliga 

kundrelationer, men denna klausul är betydligt mer långtående.
79

  

 

Därmed tycks AD vara konsekvent i sin linje att konkurrensklausuler som förbjuder 

konkurrerande verksamhet bör underkännas om de medför alltför omfattande inskränkningar i 

arbetstagarens försörjningsmöjligheter. Försämrade försörjningsmöjligheter framstår som ett 

mycket tungt argument för arbetstagarsidan då det gäller klausuler som syftar till att förbjuda 

konkurrerande verksamhet.  

 

                                                             
79 Jfr AD 1977 nr 167 och AD 1992 nr 9. 
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Det är intressant att jämföra hur AD resonerar när den omtvistande konkurrensklausulen inte 

förbjuder konkurrerande verksamhet utan syftar till att skydda arbetsgivarens upparbetade 

kundkrets. Så var fallet i AD 1992 nr 9 där domstolen ansåg att konkurrensklausulen ”måttligt 

inskränker [arbetstagarens] möjligheter att vara verksam revisor efter det att hans anställning 

hos bolaget avslutats.”
80

 Klausulen utgjorde inget hinder för arbetstagaren att vara verksam 

revisor överhuvudtaget men arbetstagaren skulle bli tvungen att kompensera arbetsgivaren 

ekonomiskt om han utförde arbete åt arbetsgivarens tidigare kunder. Bindningstiden var tre år.  

 

Att domstolen beaktar arbetstagarens försörjningsmöjligheter även vid bedömningen av dessa 

klausuler visar hur pass viktig denna bedömningsgrund är men av förklarliga skäl anses inte 

försörjningsmöjligheterna lika ingripande då arbetsgivaren använder konkurrensklausuler för 

att skydda sin upparbetade kundkrets.  

 

Emellertid kan arbetsgivarens kundkrets vara så pass omfattande och svår att överblicka att 

effekten av en konkurrensklausul nästan blir som ett totalt konkurrensförbud för en 

arbetstagare. Så var fallet i AD 2010 nr 53 där arbetsgivarens kundkrets uppgick till ca 8000 

kunder.
81

 Dessutom ansåg AD att marknaden för bolagets produkter var mycket begränsad, 

vilket gör det mycket svårt för en tidigare arbetstagare att fortsätta arbeta inom branschen. 

Domstolen tog även hänsyn till att arbetstagaren i sin yrkesroll var beroende av personliga 

kundmöten och därför hade att verka inom ett avgränsat geografiskt område. Därmed kom 

klausulen att innebära en betydande olägenhet för arbetstagarens möjligheter att fortsätta 

arbeta i branschen. Även om en arbetsgivares intresse av att skydda sin befintliga kundkrets 

har vunnit erkännande hos AD visar detta fall att det fortfarande inte får innebära alltför 

omfattande inskränkningar för arbetstagarens försörjningsmöjligheter.   

 

Bedömningen av arbetstagarens försörjningsmöjligheter är i sig en intressant aspekt. Delvis 

tycks AD bygga sin bedömning på en arbetstagares anställningshistorik, dvs. om en 

arbetstagare har varit verksam väldigt lång tid inom en viss bransch. Någon bedömning 

huruvida arbetstagarens yrkeskunskaper är användbara även i andra branscher görs däremot 

sällan. Inte heller förekommer några sociala överväganden utifall arbetstagaren exempelvis är 

                                                             
80 Jfr AD 2002 nr 115 där domstolen för ett liknande resonemang och beslutar att jämka vitesbeloppet i 
konkurrensklausulen.  
81 Tvisten rörde ett redovisningsföretag och en säljare av finansiella tjänster som tog anställning hos ett 
konkurrerande företag.  
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förhindrad att flytta till en annan del av landet på grund av familjesituation eller liknande. 

Detta kan förvisso ha sin förklaring i hur parterna har valt att föra processen.  

 

4.3 Bindningstid och geografiskt användningsområde 

 

Som framgår av föregående avsnitt tar AD även hänsyn till klausulens geografiska 

användningsområde och bindningstid vid bedömningen av hur en konkurrensklausul påverkar 

en arbetstagares försörjningsmöjligheter. Enligt punkt 3 i 1969 års överenskommelse bör 

bindningstiden i normalfallet inte överstiga 24 månader. Denna bestämmelse förefaller 

emellertid vara bestämd med utgångspunkt i beräknad livslängd av ett företags ”know-how”. 

Bedöms livslängden som kort bör inte bindningstiden överstiga 12 månader. En beräknad 

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

bindningstiden finns inte.  

 

De rekommenderade bindningstiderna på 1-2 år som finns i överenskommelsen tycks ha blivit 

normerande även för konkurrensklausuler som syftar till att skydda arbetsgivarens 

kundkrets.
82

 Vissa avvikelser förekommer dock. I AD 1992 nr 9 godkändes en klausul med en 

bindningstid på tre år.
83

 Att bindningstiden är mellan 1-3 år är det normala enligt nuvarande 

praxis. Däremot var bindningstiden fem år i AD 2010 nr 53 vilket domstolen framhöll var 

”avsevärt längre än vad som får anses vara praxis.” Detta var en av anledningarna till att 

denna konkurrensklausul underkändes. 

 

Överenskommelsen innehåller ingen geografisk begränsning eller krav på att en 

konkurrensklausul måste vara knuten till en viss region. En konkurrensklausul kan därmed 

avse hela världen.
84

 Enligt praxis kan emellertid alltför geografiskt omfattande 

konkurrensklausuler bedömas som oskäliga. Så var fallet i AD 2009 nr 63 där klausulernas 

geografiska användningsområde inte bara omfattade Sverige utan även andra länder. I AD 

1992 nr 9 var konkurrensklausulens geografiska användningsområde betydligt mindre 

omfattande och även regionalt avgränsat, vilket var en av anledningarna till att klausulen 

godkändes.                                       

 

                                                             
82 Se exempelvis AD 1992 nr 99 där bindningstiden var två år.  
83 Jfr AD 1994 nr 65 där en konkurrensklausul med en bindningstid på tre år underkändes.  
84 Fahlbeck, a.a. s. 131. 



43 
 

4.4 Arbetstagarens ställning 

 

En arbetstagares anställningstrygghet, lön och andra anställningsförmåner är en viktig 

bedömningspunkt vid tvister om konkurrensklausuler. Den arbetstagare som erhåller en hög 

position i företaget med bra lön och anställningsförmåner i övrigt anses få tåla att vara bunden 

av en konkurrensklausul i högre utsträckning. Detta synsätt kom till utryck i AD 1993 nr 40 

där domstolen valde att inte jämka klausulen, bl. a. därför att arbetstagaren ”var en erfaren 

affärsman med hög position inom företaget”. Arbetstagarens partsställning var därmed inte 

förhållandevis svag gentemot arbetsgivaren. Domstolen har uppenbarligen tagit hänsyn till att 

VD – avtal ofta har mer kommersiell karaktär än andra anställningsavtal. Även om detta inte 

innebär att en arbetsgivare och en VD är jämnstarka parter i alla avseenden.
85

 

 

Även i AD 1992 nr 9 tog domstolen hänsyn till arbetstagarens goda anställningsvillkor. 

Arbetstagaren var revisor och hade fast anställning med hög lön och goda möjligheter till 

vidareutbildning samtidigt som bolaget även medverkade till att arbetstagaren erhöll 

nödvändig auktorisation.  

 

I AD 1994 nr 65 ansågs en biträdande jurist inte ha haft någon uppseendeväckande hög lön 

eller förmånliga anställningsvillkor som motiverade en konkurrensklausul. Inte heller hade 

hon någon företagsledande ställning.  

 

Samma bedömningsgrund bidrog till att konkurrensklausulerna underkändes både i AD 2001 

nr 91 och AD 2009 nr 63 beträffande en av arbetstagarna (chefstekniker på ett IT – företag). 

Trots att arbetstagaren var avdelningschef i AD 2001 nr 91 ansåg inte AD att hans lön eller 

villkor i övrigt varit bestämda med utgångspunkt i de restriktioner som konkurrensklausulen 

ålagt honom.
86

 Vad samtliga dessa rättsfall visar är att det måste finnas en proportion mellan 

den anställdes lön och anställningsförmåner och den uppoffring som en konkurrensklausul 

innebär.   

 

                                                             
85 Smitt m.fl. a.a. s. 100. 
86 Jfr AD 2010 nr 53 som gällde en säljare av finansiella tjänster med provisionsbaserad lön. I domskälen uttalar 
AD att även om den av [arbetstagaren] uppgivna lönen kan anses som hög har inget framkommit som tyder på 
att den, som var helt provisionsbaserad, bestämts med utgångspunkt i de restriktioner som 
konkurrensklausulen innebär för [arbetstagaren].  
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Arbetstagarens anställningstrygghet var en viktig aspekt i AD 1985 nr 138 som gällde en 

försäljare anställd på ett företag som sålde dataregister. Försäljaren var anställd på prov och 

en del av tvisten handlade om huruvida anställningen övergått till en tillsvidareanställning då 

den kom att vara i ca tio månader. Försäljaren var förhindrad att bedriva konkurrerande 

verksamhet med arbetsgivaren under tolv månader från anställningens upphörande. Enligt AD 

fanns det ingenting som tydde på att arbetstagaren fått någon inblick i affärshemligheter och 

hans position i företaget var inte särskilt hög. Därtill var hans anställning relativt otrygg och 

arbetsgivaren hade tidigt klargjort att han inte kunde räkna med att få fast anställning. 

Slutligen ansåg AD också att anställningen övergått till en tillsvidareanställning och att 

arbetstagaren hade blivit avskedad. Det görs inga hänvisningar till 1969 års överenskommelse 

i domskälen.  

 

Även i AD 1992 nr 99 underkändes en konkurrensklausul som ingåtts mellan ett 

datakonsultföretag och en av deras inhyrda lärare. Klausulen syftade till att skydda bolaget 

från att fråntas befintliga kunder. Men i jämförelse med exempelvis revisorn i AD 1992 nr 9 

var lärarens anställning av kortvarig natur och utan anställningstrygghet.
87

 Lärarens lön eller 

anställningsvillkor var inte heller särskilt uppseendeväckande. Därmed är även arbetstagarens 

anställningstrygghet en faktor som AD fäster vikt vid i sin bedömning om 

konkurrensklausulers skälighet.
88

  

 

4.5 Kompensation  

 

Ibland innehåller avtal om konkurrensklausuler en bestämmelse om kompensation för 

arbetstagaren för den olägenhet som klausulen innebär. Detta kan ha betydelse vid en 

bedömning av klausulens skälighet. Avsaknad av kompensation för arbetstagaren var en 

gemensam nämnare för fyra rättsfall som berördes i avsnitt 4.2 (AD 1994 nr 65, AD 2001 nr 

91, AD 2009 nr 63 och AD 2013 nr 24). Samtliga fall rörde tvister om konkurrensklausuler 

som förbjöd arbetstagarna från att bedriva konkurrerande verksamhet med deras respektive 

arbetsgivare. I samtliga domar tar AD hänsyn till avsaknaden av kompensation vid 

bedömningen om konkurrensklausulernas skälighet och i samtliga fyra fall underkändes de 

omtvistade konkurrensklausulerna.  

                                                             
87 Den aktuella konkurrensklausulen var intagen i ett avtal om projektanställning för en tredagars kurs hos ett 
bolag.  
88 Se AD 1985 nr 138, AD 1992 nr 9 och AD 1992 nr 99. 
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Detta faktum föranleder slutsatsen att en konkurrensklausul som förbjuder konkurrerande 

verksamhet, och därmed orsakar synnerlig olägenhet för en arbetstagare, måste innehålla 

någon bestämmelse om kompensation för arbetstagaren för att kunna bedömas som giltig. 

Detta gäller särskilt högre befattningshavare och verkställande direktörer.
89

 Saknas 

bestämmelser om kompensation för arbetstagaren är risken överhängande att klausulen 

bedöms som oskälig. 

 

Att arbetstagaren erhåller en generös kompensation är emellertid ingen garanti för att 

konkurrensklausulen bedöms som giltig. I AD 1984 nr 20 hade arbetsgivaren åtagit sig att 

försätta arbetstagaren i samma inkomstläge som vid anställningens upphörande. Detta 

åtagande gällde under klausulens bindningstid som var ett år, och får enligt min mening 

betecknas som generöst. Särskilt vid jämförelse med det bifogade formuläret till 1969 års 

överenskommelse där det anges att en arbetstagares kompensation inte ska överstiga 60 % av 

månadsinkomsten.
90

 Domstolen nämner dock inte ens kompensationen i domskälen till AD 

1984 nr 20. Förbudet att monopolisera arbetstagares yrkesskicklighet och erfarenhet går inte 

att komma runt även med en generös kompensation för arbetstagaren.
91

   

 

Avsaknad av kompensation för arbetstagaren var även en av anledningarna till att den 

omtvistade konkurrensklausulen i AD 2010 nr 53 underkändes. Arbetstagaren var säljare av 

finansiella tjänster och konkurrensklausulen syftade till att skydda arbetsgivarens upparbetade 

kundkrets.
92

 Däremot godkändes en konkurrensklausul med samma skyddssyfte i AD 2002 nr 

115 som gällde en självständig handläggare på ett redovisningsföretag. I detta fall omnämns 

inte ens avsaknaden av kompensation för arbetstagaren i domskälen. En genomgående trend i 

praxis från AD är att klausuler som syftar till att skydda en upparbetad kundkrets inte behöver 

innehålla någon kompensation för arbetstagaren för att vara giltiga.
93

 Plötsligt nämns 

avsaknaden av kompensation som en anledning till att klausulen underkändes i AD 2010 nr 

53 som är det senaste rättsfallet avseende detta skyddsintresse. Detta ”trendbrott” ska bli 

intressant att följa upp i framtiden.   

                                                             
89 Smitt m.fl. a.a. s. 100. I en skiljedom från 2004 uttalade skiljenämnden att ”ett åtagande om 
konkurrensbegränsning för att överhuvudtaget vara giltigt måste motsvaras av en ekonomisk kompensation, 
som i rimlig utsträckning uppväger det inkomstbortfall som åtagandet innebär”. Tvisten avsåg ett avtal mellan 
en arbetsgivare och en VD som träffats med anledning av anställningens upphörande.   
90 Se avsnitt 2.4.5. 
91 Se avsnitt 3.3.1 för en utförligare beskrivning av rättsfallet. 
92 Se avsnitt 4.2. 
93 Se även AD 1977 nr 167 och AD 1992 nr 9.  
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I de s.k. pilotmålen, AD 1991 nr 38 och AD 1992 nr 67, utgick inte heller någon 

kompensation under de tre år som de båda flygförarna var förhindrade att ta anställning i 

annan flygtjänst. Visserligen erhöll de båda flygförarna ett visst lönetillägg under 

anställningen till följd av att de accepterade åtagandet att kvarstanna i försvarsmaktens tjänst 

under tio års tid, vilket AD tog hänsyn till när vitesbeloppen jämkades.
94

  

 

Efter att ha studerat nuvarande praxis är min slutsats att frågan om kompensation för 

arbetstagaren är ett viktigt komplement i bedömningen av hur arbetstagarens 

försörjningsmöjligheter påverkas. Vid tvister om konkurrensklausuler som förbjuder 

konkurrerande verksamhet utgör kompensationsfrågan en viktig aspekt som AD väger in i sin 

bedömning. Kanske kommer frågan om kompensation även vara av betydelse vid 

bedömningen av kundklausuler i framtiden med anledning av AD 2010 nr 53.  

 

Om AD däremot kan konstatera att arbetstagarens försörjningsmöjligheter endast påverkas 

marginellt tycks inte kompensationsfrågan vara av något intresse för domstolen. Det bör 

också påpekas att en arbetstagare kan anses kompenserad i form av hög lön och 

anställningsförmåner, utan att konkurrensklausulen uttryckligen innehåller en bestämmelse 

om kompensation.
95

 Men det är helt klart en betydelsefull aspekt vid bedömningen av 

konkurrensklausuler som syftar till att förhindra en arbetstagare från att bedriva 

konkurrerande verksamhet.                    

  

4.6 Bekostad utbildning och personalpolitik  

 

I de båda pilotmålen, AD 1991 nr 38 och AD 1992 nr 67 uttalar domstolen att ”avtal där 

arbetstagaren åtar sig att kvarstanna i anställningen under viss tid som motprestation när 

arbetsgivaren bekostar arbetstagarens utbildning bör kunna godtas under vissa förutsättningar. 

Ett sådant avtal synes kunna förenas med viss skyldighet för arbetstagaren att återbetala 

kostnaden om han lämnar anställningen i förtid”. Eftersom försvarsmakten och privata 

flygbolag inte ansågs konkurrera med varandra konstaterade AD att 38 § AvtL inte var direkt 

tillämplig i något av målen. Emellertid fick det allmänna synsättet som ligger till grund för 38 

                                                             
94 Se avsnitt 3.2.5. 
95 Se exempelvis AD 1992 nr 9 där en revisors höga lön och förmånliga anställningsvillkor motiverade en 
konkurrensklausul.  
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§ AvtL och dess domstolspraxis anses vara vägledande även i bedömningen av de aktuella 

konkurrensbegränsande avtalen.  

 

Frågan om en arbetsgivare har rätt att, med hot om vite motsvarande utbildningskostnaden, 

hålla kvar sina anställda under viss tid då arbetsgivaren har bekostat deras utbildning har ännu 

inte ställts på sin spets i praxis från AD men att döma av domstolens uttalanden i pilotmålen 

verkar det inte omöjligt.
96

 

 

En annan aspekt som tas upp i AD 1992 nr 67 är hur flygföraren har blivit behandlad av sin 

arbetsgivare. Det framkommer att flygföraren har känt sig så mobbad och kränkt till följd av 

den personalpolitik som arbetsgivaren har fört att det har orsakat honom hälsobesvär. 

Bakgrunden till problemen med arbetsgivaren bestod dels av återkommande sena och 

felaktiga utbetalningar av lönetillägg (SFP) samt att flygföraren med endast tre veckors varsel 

omplacerades till en annan ort. Detta besked fick flygföraren på handskriven lapp som fanns 

på hans skrivbord då han återkom till arbetet efter julledighet. Arbetsgivaren vitsordade också 

att utbetalningarna av SFP och omplaceringen inte skötts ordentligt.  

 

I övrigt hävdade flygföraren att han erhållit lägre lön än sina arbetskamrater, även 

underordnade. Arbetsgivaren skulle också ha förbisett honom vid tjänstetillsättningar och han 

erhöll heller inga vitsord från sina överordnade under de tre sista åren som han var anställd 

vilket gjorde det mycket svårt att söka högre befattningar inom försvaret. I normala fall erhöll 

en flygförare vid den här tidpunkten vitsord från sina överordnade varje år. Dessa påståenden 

varken vitsordades eller förnekades av arbetsgivaren då tvisten avgjordes i domstol. 

Flygföraren anförde att han hade känt sig tvingad att lämna försvarsmakten då han inte stod ut 

med arbetsgivarens behandling och undermåliga personalpolitik. Denna aspekt gavs stort 

utrymme i domskälen och AD jämkade också vitesbeloppet kraftigt med hänsyn till de 

kränkningar som flygföraren tvingats utstå. Särskilt problemen med SFP och omplaceringen 

som arbetsgivaren hade vitsordat blev avgörande för domen.   

 

Nu har det gått över tjugo år sedan denna tvist avgjordes och arbetsgivarens personalpolitik 

tycks förvisso inte vara av större intresse för domstolarna vid deras bedömning av 

konkurrensklausulers skälighet. Om en konkurrensklausul syftar till att skydda 

                                                             
96 Ds. 2002:56, a.a. s. 492. Se även AD 1992 nr 9 gällande en revisor som fick sin auktorisation betald av 
arbetsgivaren. Detta bidrog till att konkurrensklausulen godtogs. Se även Källström & Malmberg, a.a. s. 263.   
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företagsspecifikt kunnande eller en upparbetad kundkrets har arbetsgivarens personalpolitik 

sällan diskuterats i nuvarande praxis. Däremot är detta en högst relevant fråga vid 

bedömningen av avtal där en arbetstagare av olika anledningar åtar sig att stanna kvar i 

arbetsgivarens tjänst under en viss tid. Ett sådant avtal ska inte leda till eftersatt 

personalpolitik bara för att arbetsgivaren vet att arbetstagaren inte kan lämna utan hot om att 

behöva erlägga vite. Skulle denna typ av avtal användas i större utsträckning i framtiden så 

kommer förmodligen också arbetsgivarens personalpolitik att spela en mer avgörande roll i 

domstolarnas bedömning. Enligt det bifogade formuläret till 1969 års överenskommelse gäller 

inte konkurrensförbud om den anställde säger upp sig till följd av arbetsgivarens avtalsbrott. 

Även om det inte är noggrant preciserat vad ett avtalsbrott innebär så tycks åtminstone syftet 

med bestämmelsen vara att en arbetstagare inte ska behöva tåla vilken behandling som helst 

från arbetsgivaren och samtidigt vara förhindrad att ta anställning någon annanstans.   

 

Även vid bedömningen av klausuler som förhindrar arbetstagare från att bedriva 

konkurrerande verksamhet genom att exempelvis ta anställning hos konkurrerande företag 

borde frågan om arbetsgivarens personalpolitik spela en betydande roll.                      

 

4.7 Konkurrensklausulens vitesbelopp  

 

En konkurrensklausul är vanligtvis förenade med ett förutbestämt vitesbelopp (s.k. normerat 

skadestånd) som ska utgå vid brott mot klausulen. Anledningen är främst att det är svårt för en 

arbetsgivare att styrka vilken skada denne lider av att en arbetstagare bryter mot 

konkurrensklausulen. Utöver vitesbeloppet kan parterna även avtala om att extra skadestånd 

ska utgå vid avtalsbrott. Har detta inte skett är presumtionen att parterna genom avtalsvite har 

valt att uttömmande reglera den ekonomiska påföljden av brott mot konkurrensklausulen och 

arbetsgivaren kan därför inte erhålla extra skadestånd.
97

 Det bör även påpekas att 4 kap 1 § 

skadeståndslagen inte anses tillämplig då en arbetstagares konkurrerande verksamhet inte 

bedrivs ”i tjänsten”.
98

 En arbetstagare kan inte heller få nedsättning av vitet genom att visa att 

den skada som drabbat arbetsgivaren underskrider vitesbeloppet. Denna omständighet kan 

emellertid leda till att vitesbeloppet jämkas.
99

   

 

                                                             
97 Ds 2002:56, a.a. s. 429. Frågan är emellertid omdiskuterad och avgörande praxis saknas.  
98 Ds 2002:56, a.a. s. 340. Se även AD 1998 nr 80. 
99 Ds 2002:56, a.a. s. 340. 
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Enligt 1969 års överenskommelse måste ett avtalat vite stå i rimlig proportion till 

arbetstagarens lön. I allmänhet bör sex genomsnittliga månadslöner vara tillräckligt.
100

 Även 

om utgångspunkten i svensk rätt är att avtal ska hållas så kan oskäligt höga viten jämkas 

enligt 36 § AvtL.
101

 Detta framgår exempelvis i de båda ”pilotmålen” AD 1991 nr 38 och AD 

1992 nr 67.
102

 I båda målen var vitesbeloppen betydligt högre än sex genomsnittliga 

månadslöner för flygförarna.  

 

I AD 1977 nr 167 godkändes en konkurrensklausul trots att vitet var bestämt till en årslön. 

Även i AD 2002 nr 115 var vitet bestämt till en årslön men jämkades till 80 000 kr då 

domstolen ansåg att det förelåg ett missförhållande mellan vitesbeloppet och arbetsgivarens 

intresse att konkurrensklausulen upprätthölls. Tvisten gällde en självständig handläggare på 

ett redovisningsföretag som ville starta egen verksamhet. Arbetsgivaren hade tidigare ställt sig 

positiv till att arbetstagaren startade egen verksamhet om arbetsgivaren kompenserades utifall 

arbetstagaren tog med sig bolagets kunder, vilket AD tog hänsyn till i bedömningen. 

 

I AD 1993 nr 40 hade en konkurrensklausul intagits i ett avgångsavtal mellan en VD och ett 

internationellt handelsföretag. I samband med avtalet erhöll VD: n ett avgångsvederlag på ca 

19 000 brittiska pund som dock skulle återbetalas vid brott mot konkurrensklausulen.
103

 

Domstolen fann ingen anledning att jämka vitesbeloppet, främst med hänsyn till att VD var en 

erfaren affärsman med stark ställning hos företaget. Därtill hade han accepterat klausulen i 

tron att den aldrig skulle kunna göras gällande gentemot honom. Även om omständigheterna i 

detta fall är speciella då det handlade om ett avgångsavtal så tycks ändå AD följa samma 

logik som i AD 1991 nr 38, där arbetstagaren tvingades betala tillbaka vad han hade uppburit i 

lönetillägg för att acceptera sitt åtagande mot arbetsgivaren. En arbetstagare ska med andra 

ord inte kunna erhålla ekonomiska fördelar av att acceptera en konkurrensklausul och erhålla 

kompensation utan att riskera att åtminstone behöva återge motsvarande belopp vid brott mot 

klausulen.      

 

                                                             
100 Se punkt 4 i överenskommelsen.  
101 Se AD 2005 nr 28 där en konkurrensklausul med vitesbelopp på en miljon jämkades till 400 000 kr för en 
anställd tidigare ägare som sålt företaget för sju miljoner till arbetsgivare. AD tog hänsyn till att avtalet utgjorde 
ett led i en affärsmässig uppgörelse.   
102 I AD 1991 nr 38 jämkades vitesbeloppet från 700 000 kr till 36 000 kr, vilket motsvarade summan av vad 
flygföraren hade mottagit som SFP under åtagandetiden. I AD 1992 nr 67 jämkades vitet från 426 800 kr till 
50 000 kr.  
103 Se avsnitt 3.3.3. 
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4.8 Betydelse av tidpunkt och förhandling om konkurrensklausulen  

 

Avtal om konkurrensklausuler kan ingås vid anställningens början, senare under anställningen 

eller i samband med att anställningen avslutas.
104

 Det som kännetecknar konkurrensklausuler 

som ingås i början och även under anställningen är att de avses att reglera en situation som 

kan tänkas uppstå inom en obestämd framtid. Detta innebär att förutsättningarna och 

omständigheterna vid avtalets tillkomst kan skilja sig betänkligt jämfört med tidpunkten då 

arbetstagaren lämnar anställningen och konkurrensklausulen blir aktuell. Både arbetstagaren 

och arbetsgivaren kan ha svårt att överblicka de faktiska konsekvenserna av 

konkurrensklausulen. Arbetstagaren kan exempelvis bli befordrad, få ändrade arbetsuppgifter, 

löne- och anställningsvillkor, vilket påverkar bedömningen av klausulens skälighet. 

Arbetsgivarens verksamhet och behov av konkurrensklausuler hos de anställda kan också 

förändras avsevärt.   

 

I en artikel skriven av Bengt Domeij diskuteras betydelsen av hur en konkurrensklausul 

förhandlats fram. Inom arbetsrätten anses arbetstagare traditionellt sätt som den svagare 

parten i förhållande till arbetsgivare. Konkurrensklausuler förhandlas sällan vid 

anställningstillfället utan presenteras ofta av arbetsgivaren när förhandlingen i huvudsak är 

klar.
105

 I det läget kan det finnas många omständigheter som bidrar till att arbetstagaren 

befinner sig i rejält förhandlingsmässigt underläge. En arbetstagare är dels beroende av 

inkomst för trygga sin försörjning och kan i vissa fall redan ha hunnit säga upp sig från sitt 

tidigare jobb. En arbetsgivare är förvisso också beroende av intäkter för att få sin verksamhet 

att gå runt men har större möjligheter att exempelvis välja att skära ner eller förändra 

verksamheten. För en arbetstagare är det sällan ett alternativ att inte arbeta.  

 

Arbetstagare har också sällan någon uppfattning om hur många andra arbetssökande som 

konkurrerar om den aktuella tjänsten hos arbetsgivaren, vilket ger ett ganska litet 

förhandlingsutrymme. Känslan av att ”om jag inte accepterar konkurrensklausulen så får 

någon annan jobbet istället” ska inte nonchaleras. Kanske kan en arbetstagare till och med 

känna sig smickrad över att vara så värdefull för verksamheten att arbetsgivaren vill avtala om 

en konkurrensklausul.  

 
                                                             
104 Gellner, Att anställa personal, 2003, s. 159.  
105 Domeij, a.a. s. 13. Se även Adlercreutz & Flodgren, a.a. s. 63.  
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En arbetsgivare har också oftast ett juridiskt erfarenhets- och kunskapsmässigt övertag 

gentemot en arbetstagare. Det kan vara väldigt svårt för en arbetstagare att veta vilken 

utbildning som denne kommer att åtnjuta under anställningen och om arbetsgivarens 

kundrelationer eller ”know-how” är så värdefulla att en konkurrensklausul är motiverad.
106

 

Bengt Domeij redogör också i sin artikel för vissa påtagliga psykologiska skillnader hos 

arbetsgivare och arbetstagare, vilket inte behandlas ytterligare i denna uppsats, men ändå är 

väldigt intressanta.  

 

Det bör påpekas att arbetstagaren inte undantagslöst har ett svagare förhandlingsläge i alla 

situationer. Situationen angiven ovan kan givetvis också vara den motsatta ifall olika 

arbetsgivare konkurrerar om att locka till sig en eftertraktad arbetstagare, som i det läget har 

ett stort förhandlingsutrymme och kanske även besitter god förhandlingsvana och juridiska 

kunskaper.       

 

I nuvarande praxis finns det indikationer på att tidpunkten och andra omständigheter kring 

förhandlingen av en konkurrensklausul kan ha betydelse för bedömningen av klausulens 

skälighet. I AD 1993 nr 40 hade konkurrensklausulen förhandlats fram som en del i ett 

avgångssavtal för en VD. Även i ett avgörande år 2007 i Hovrätten för Västra Sverige träffade 

en rådgivare på en inkassofirma avtal om en konkurrensklausul i samband med 

uppsägningen.
107

 Båda klausulerna godtogs. I båda målen påpekade domstolarna att 

arbetstagarnas underlägsna ställning i förhållande till arbetsgivaren varit begränsad. Då en 

anställning ska avslutas är parterna mer jämställda och kan lättare överblicka konsekvenserna 

av en konkurrensklausul. Förhandlingen har mer karaktär av givande och tagande av båda 

parter och en omfattande konkurrensklausul kan exempelvis ge arbetstagaren möjlighet att 

förhandla till sig ett större avgångsvederlag eller liknande. Min slutsats blir att 

konkurrensklausuler som avtalats i samband med att anställningen upphör därmed är svårare 

att jämka eller ogiltigförklara.  

 

Det finns emellertid omständigheter som pekar på att förhandlingen av konkurrensklausuler 

har begränsad betydelse. I pilotmålen, AD 1991 nr 38 och AD 1992 nr 67, hade de avtal där 

piloterna åtog sig att kvarstanna i anställning i utbyte mot SFP förhandlats fram av 

arbetsmarknadens parter som en del i ett kollektivavtal. Piloterna erbjöds att skriva på avtalen 

                                                             
106 Domeij, a.a. s. 14.  
107 Hovrätten för Västra Sverige, mål T 1087-06, 2007-04-25 
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under anställningen och hade förstås kunnat tacka nej, men det hade möjligen kunnat 

uppfattas som illojalt av arbetsgivaren som då istället väljer att satsa på andra anställda vid 

vidareutbildningar och tillsättande av högre tjänster. Därför går det att argumentera för att 

piloterna hade ett svagt förhandlingsläge gentemot arbetsgivaren. Men det intressanta är att 

villkoren i avtalet faktiskt hade förhandlats fram och godkänts av arbetstagarorganisationer. I 

en sådan förhandling är det svårare att argumentera för att arbetsgivarsidan besitter mer 

kunskap och erfarenhet osv. än arbetstagarsidan. Domstolen valde ändå att kraftigt jämka 

vitesbeloppen i båda målen trots att utrymmet för att tillämpa 36 § AvtL på kollektivavtal 

borde vara mycket begränsad.
108

 I AD 1991 nr 38 markerar domstolen att ett avtalsvillkor som 

framstår som oskäligt ändå bör kunna jämkas oavsett om det står att finna i ett kollektivavtal.        

 

4.9 Sammanfattning 

 

Att bedöma skäligheten hos en konkurrensklausul är en helhetsbedömning av ett flertal 

faktorer. Hur klausulen är utformad ifråga om bindningstid, geografisk avgränsning, 

vitesbelopp och om arbetstagaren erhåller någon kompensation är viktiga 

bedömningsgrunder. Det gäller också frågan om klausulen är skälig sett till arbetstagarens 

ställning och fortsatta försörjningsmöjligheter.  

 

Begränsningarna i 1969 års överenskommelse är fortfarande tänkta att tjäna som förebild för 

hur konkurrensklausuler bör vara utformade än idag men vissa avvikelser förekommer i 

nuvarande praxis. Detta gäller särskilt klausulernas bindningstid och vitesbelopp.
109

 Det har 

även förekommit att konkurrensklausuler som syftar till att skydda en upparbetad kundkrets 

har godtagits utan någon kompensation för arbetstagaren.
110

 Möjligen kommer detta att ändras 

i framtiden med anledning av AD 2010 nr 53.  

 

I de båda pilotmålen, AD 1991 nr 38 och AD 1992 nr 67, ges indikationer på att en 

arbetsgivare som bekostar utbildning åt sina anställda ska kunna kräva att de anställda 

kvarstannar i tjänst under viss tid som motprestation. I en sådan situation blir arbetsgivarens 

                                                             
108 Prop. 1975/76:81 s. 114. Se även Sigeman, 36 § avtalslagen och arbetsrätten, festskrift till Jan Hellner, 1984, 
s. 587 ff.   
109 AD 1977 nr 167 och AD 1992 nr 9. 
110 AD 2002 nr 115. 
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personalpolitik och behandling av arbetstagaren av särskilt stor vikt.
111

 Om 

konkurrensklausulen har avtalats vid början eller slutet av anställningen kan också ha 

betydelse vid bedömningen av klausulens skälighet.
112

 Särskilt eftersom arbetstagarens 

förhandlingsläge vanligtvis ser annorlunda ut vid en uppsägningssituation.           

 

5 Vid tvist om konkurrensklausuler  

 

Vilka medel står till buds för en arbetsgivare då det framkommer att en arbetstagare bryter, 

eller befaras bryta mot en konkurrensklausul? Då konkurrensklausuler vanligtvis endast är 

sanktionerade med ett vitesbelopp har frågan uppstått om en arbetstagare kan köpa sig fri från 

klausulen genom att betala arbetsgivaren det avtalade vitet? En arbetsgivare har dock även 

möjlighet att ansöka vid domstol om vitesförbud för en arbetstagare att bedriva viss 

verksamhet med stöd av 15 kap 3 § rättegångsbalken [RB]. Detta innebär att arbetstagaren 

tvingas betala ett vitesföreläggande vid varje tillfälle som denne bryter mot 

konkurrensförbudet i klausulen (s.k. personexekution). Det måste emellertid finnas starka skäl 

för ett sådant ingripande och en avvägning mellan parternas intressen måste ske.
113

  

 

I AD 1990 nr 44 fastställde domstolen ett interimistiskt beslut om vitesförbud. Fallet rörde en 

konkurrensklausul som ingicks i samband med en företagsöverlåtelse där överlåtaren 

anställdes hos förvärvaren. Det var alltså inget renodlat anställningsavtal som prövades. 

Domstolen gjorde därför inga jämförelser med 1969 års överenskommelse. Ett annat fall som 

avsåg en konkurrensklausul för en IT – säkerhetskonsult på ett IT – konsultföretag är AD 

2010 nr 27. Då arbetstagaren startade egen konkurrerande verksamhet väckte arbetsgivaren 

talan om vitesförbud vid Stockholms tingsrätt. Tingsrätten beslutade att utfärda vitesförbud 

för arbetstagaren om 500 000 kr för varje enskild överträdelse av konkurrensförbudet, vilket 

motsvarade mer än en årslön för arbetstagaren.
114

  

 

Det kan konstateras att konkurrensklausulen i sin ursprungliga lydelse var extremt 

omfattande. Arbetstagaren var förhindrad att överhuvudtaget bedriva konkurrerande 

verksamhet, varken direkt eller indirekt, med arbetsgivaren. Klausulen var inte geografiskt 

                                                             
111 AD 1992 nr 67. 
112 Se AD 1993 nr 40 och Hovrätten för Västra Sverige, mål T 1087-06, 2007-04-25.  
113 Prop. 1980/81:84 s. 230.  
114 Arbetstagarens genomsnittliga månadslön under sista anställningsåret var 35 000 kr. Se tingsrättsdomen i 
dess helhet, Stockholms tingsrätt mål B 44/09, 2010-04-14.  
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avgränsad och hade ingen bindningstid. Att döma av ordalydelsen var den alltså gällande 

under obegränsad tid i hela världen. Då klausulen prövades modifierade emellertid 

arbetsgivaren sitt yrkande till att arbetstagaren var förbjuden från att vända sig till vissa, 

namngivna företag som var eller hade varit kunder hos arbetsgivaren under arbetstagarens 

sista anställningsår. På det viset framstod klausulen som betydligt skäligare och godtogs.  

 

Detta väcker en intressant fråga om vid vilken tidpunkt klausulens skälighetsbedömning bör 

göras. Ska klausulen bedömas enligt sin ursprungliga lydelse eller den senare modifierade 

versionen som yrkas i domstol? Frågan gavs stort utrymme i domskälen till AD 2013 nr 24 

där tvisten gällde en marknadschef på ett factoringbolag. Arbetstagaren var förhindrad att 

bedriva, eller ta anställning i något företag som konkurrerar med arbetsgivaren under tolv 

månader från anställningens upphörande. Under processen begränsade arbetsgivaren 

klausulens omfattning till att gälla endast företag som var kunder hos arbetsgivaren under en 

viss tidsperiod och argumenterade för att klausulens skälighet skulle bedömas mot bakgrund 

av begränsningen. Domstolen fastslog dock att klausulens skälighet skulle bedömas mot 

bakgrund av klausulens lydelse vid anställningens upphörande, vilket även varit det normala i 

tidigare fall.
115

   

 

6 Slutsatser och diskussion 

 

6.1 Inledning 

 

Syftet med denna uppsats var att redogöra för hur pass omfattande konkurrensklausuler får 

vara samt när de får användas. Detta avslutande kapitel innehåller dels en sammanfattande 

redogörelse av de intervjuer som genomförts. Därefter följer ett avsnitt om reflektioner kring 

förhandlingsprocessen för konkurrensklausuler samt betydelsefull praxis som 

kommit/kommer att påverka förhandlings- och tvisteprocessen avseende konkurrensklausuler 

i framtiden. Det sista avsnittet behandlar 1969 års överenskommelse och dess betydelse idag i 

förhållande till den lagreglering som finns gällande konkurrensklausuler. Avsnittet tar också 

upp vilka begränsningar som föreligger enligt gällande rätt för användandet av 

konkurrensklausuler samt dess skälighet.  

                                                             
115 Se exempelvis AD 2001 nr 91, AD 2009 nr 63 och AD 2010 nr 53. 
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6.2 Användningen av konkurrensklausuler – vad anser arbetsmarknadens 

parter? 

 

Det är svårt att presentera säkra fakta på hur pass omfattande användningen av 

konkurrensklausuler är inom olika branscher. Någon studie av detta slag som omfattar hela 

arbetsmarknaden finns inte att tillgå. I en enkätstudie som genomförts av Bengt Domeij, 

avseende användningen av konkurrensklausuler i anställningsavtal för tekniker, visade 

svarsfrekvensen att användningen av konkurrensklausuler var ungefär densamma som för fem 

år sedan.
116

  

 

Uppfattningen hos arbetstagarsidan, som i denna uppsats består av de ursprungliga parterna 

till 1969 års överenskommelse,
117

 är emellertid att användningen av konkurrensklausuler har 

ökat.
118

 Denna uppfattning har sin grund i att de får hantera allt fler tvister och bistå med mer 

rådgivning kring konkurrensklausuler än tidigare. Uppfattningen hos Svenskt Näringsliv och 

Teknikföretagen är mer osäker men utesluter inte möjligheten att konkurrensklausuler har 

ökat.  

 

Ledarna är troligen det arbetstagarförbund där högst andel av medlemmarna har 

konkurrensklausuler i sina anställningsavtal, då detta är mycket vanligt för anställda i 

chefsställning.   

 

Någon radikal uppfattning om att konkurrensklausuler borde förbjudas har inte uttryckts i 

någon intervju. Samtliga intervjuade är överrens om att det visserligen kan finnas berättigade 

intressen hos en arbetsgivare som gör det nödvändigt att använda konkurrensklausuler. 

Arbetsgivarens intresse av att skydda företagshemligheter och ”know-how” är allt mer 

påkallat idag då det rent praktiskt är betydligt enklare att kopiera eller sprida elektroniskt 

lagrad information från ett företag än när exempelvis 1969 års överenskommelse ingicks.  

 

                                                             
116 Domeij, Working paper 2012:3, Anställda teknikers konkurrensklausuler. Enkäten ställdes till svenska företag 
med särskilt stora kostander för FoU. Med ”tekniker” avses arbetstagare med teknisk eller naturvetenskaplig 
utbildning. Endast 31 företag av 200 svarade på frågan om användningen av konkurrensklausuler hade ökat 
inom deras företag. 
117 Numera Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna. 
118 Samma uppfattning framfördes för övrigt av arbetstagarsidan i ett särskilt yttrande i utredningen SOU 
2008:63, Förstärkt skydd för företagshemligheter, s. 342.  



56 
 

Med detta underlag samt det faktum att konkurrensklausuler är tillåtna i ett stort antal andra 

europeiska rättsordningar är det högst otroligt att konkurrensklausuler kommer att vara 

förbjudna i svensk rätt inom den närmaste framtiden. Det är svårt att spekulera i vad som 

skulle hända om konkurrensklausuler inte fick användas. Arbetsgivares intresse av att skydda 

företagshemligheter och ”know-how” skulle fortfarande kvarstå. Detta skulle exempelvis 

kunna leda till en utvidgning av immaterialrättsliga regelverk eller FHL. Återigen bör det 

påpekas att konkurrensklausuler bara är ett av flera verktyg för en arbetsgivare att skydda 

känslig information för sin verksamhet.
119

 En annan tänkbar effekt är att arbetsgivare skulle 

avtala om längre uppsägningstider för sina anställda. I dagsläget kan avtal om 

värvningsförbud mellan arbetsgivare och arbetstagare vara ett alternativ till 

konkurrensklausuler. Ett värvningsförbud förbjuder inte arbetstagare från att bedriva 

konkurrerande verksamhet eller ta ny anställning hos konkurrerande företag. Däremot 

förhindrar det att arbetstagare försöker värva kunder och tidigare kollegor från den tidigare 

arbetsgivaren. Även värvningsförbud kan emellertid ogiltigförklaras i domstol om de är alltför 

långtgående.
120

      

 

Den allmänna uppfattningen hos arbetsmarknadens parter är trots allt att konkurrensklausuler 

betraktas som ett nödvändigt ont som bör tillåtas. Däremot är det viktigt, menar främst 

arbetstagarsidan, att klausuler inte används av ren slentrian när det inte finns ett berättigat 

intresse samt att arbetstagaren blir kompenserad för klausulen. Ett annat problem som 

samtliga intervjuade har belyst är att konkurrensklausuler ofta är väldigt otydliga i sin 

utformning. De kan exempelvis sakna en tydlig definition av vilken typ av verksamhet som 

arbetstagaren inte får bedriva då anställningen upphört samt sakna geografisk begränsning.  

 

Detta i kombination med att rättsläget kring konkurrensklausuler är oförutsägbart gör det ofta 

svårt att på förhand bedöma om klausulerna är hållbara i domstol. Arbetstagarsidans 

utgångspunkt vid rådgivning med förbundsmedlemmar är att avtal ska hållas och att 

arbetstagaren tar en stor risk genom att bryta mot en konkurrensklausul. Trots att klausulen till 

synes har en oskälig utformning går det aldrig att garantera hur den kommer att bedömas i 

domstol.          

 

                                                             
119 Se avsnitt 3.3.1. 
120 Bauer & Labaf, ”Kunskapsföretag – skydda era tillgångar med värvningsförbud istället för 
konkurrensklausul”, Dagens Juridik, 30 januari 2013.   



57 
 

6.3 Konkurrensklausuler som avtalstyp – vid ingående, avslut och tvist  

 

Denna uppsats inleddes med en jämförelse mellan anställningsförhållandet och giftermålet, 

som båda kan betecknas som relationella avtal. Relationella avtal är vanliga när det är svårt att 

säga hur framtida frågor ska hanteras och kännetecknas av att parterna hanterar händelserna 

löpande genom omförhandlingar av avtalen utifrån en skyldighet att visa hänsyn mot 

varandras intressen. Bengt Domeij menar att i ett sådant avtalsmönster är konkurrensklausuler 

artfrämmande då de berör en väldigt specifik detalj – arbetstagarens möjligheter att 

konkurrera då anställningen upphört. I samband med att en anställning upphör försvinner 

också i stora delar incitamenten för arbetsgivare och arbetstagare att ta hänsyn till varandras 

intressen (likt en skilsmässa). Detta leder till att en konkurrensklausul är svår att omförhandla 

och inte får någon effektiv anpassning till de situationer som råder då klausulen blir aktuell i 

samband med avslut av anställning. Andra typer av frågor som exempelvis förläggning av 

arbetstid eller semesterplanering kan lättare anpassas efter parternas vilja och behov för 

stunden. 
121

 

 

Svårigheterna med att utforma en välfungerande konkurrensklausul som är rimlig för båda 

parter när den blir aktuell har berörts tidigare.
122

 Min egen reflektion är att det förstås finns ett 

incitament hos arbetsgivare att avtala om konkurrensklausulen vid anställningstillfället då 

arbetsgivarens förhandlingsutrymme i allmänhet torde vara som störst gentemot 

arbetstagaren. Det kan även hända att klausulen finns intagen i anställningsavtalet utan att ha 

förhandlats överhuvudtaget. Då anställningsavtalet har ingåtts kan inte arbetsgivaren ensidigt 

ändra dess innehåll utan arbetstagarens samtycke.
123

  

 

Avtal om en konkurrensklausul under anställningen kan exempelvis ske vid en befordran då 

anställningsavtalet ofta förses med nytt innehåll eller genom att skapa incitamentprogram där 

arbetstagaren måste skriva under ett aktieägaravtal vari det finns en konkurrensklausul för att 

få möjlighet att förvärva aktier hos arbetsgivaren. Vid anställningens upphörande är parternas 

förhandlingsläge mera jämlikt än tidigare och en arbetstagare kommer i det läget troligen inte 

vilja acceptera en konkurrensklausul utan att bli ordentligt kompenserad. I en sådan situation 

                                                             
121 Domeij, a.a. s. 11 ff.  
122 Se avsnitt 4.7.  
123 Schmidt, a.a. s. 176.  
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tycks praxis visa på en låg benägenhet hos domstolarna att jämka konkurrensklausuler.
124

 

Slutsatsen av detta är att tidpunkten för eventuell förhandling om en konkurrensklausul anses 

som ännu ett viktigt kriterium i bedömningen av klausulens skälighet.   

 

Ett problem som ofta nämns gällande konkurrensklausuler är att de ibland används 

slentrianmässigt utan att arbetsgivaren har något berättigat intresse av det. Den verkliga 

omfattningen av detta problem är i princip omöjlig att bedöma. Min slutsats är emellertid att 

detta kan ha sin förklaring i att en arbetsgivares förhandlingsläge i normalfallet försämras 

efter anställningens påbörjan och att det i det läget är svårt att bedöma vilken omfattning 

klausulen måste ha för att tillgodose arbetsgivarens skyddsintresse. I det läget finns det ett 

incitament för att göra klausulen mer sträng och omfattande än vad som troligen kommer att 

vara nödvändigt, om inte annat för att avskräcka arbetstagare från att bryta mot klausulen.
125

  

 

Detta har lett till situationer där en arbetsgivare utformar en klausul som troligen är alltför 

oskälig för att kunna godtas vid en rättslig prövning. Arbetstagaren väljer ändå att acceptera 

klausulen, exempelvis i tron att den omöjligt kan vara giltig och att det därför inte spelar 

någon roll. När tvisten slutligen hamnar i domstol väljer arbetsgivaren att modifiera sitt 

yrkande och ge klausulen en betydligt skäligare utformning.
126

 Detta försätter arbetstagaren i 

problem om domstolen bedömer klausulens skälighet utifrån den modifierade lydelsen. Därför 

är AD 2013 nr 24 ett mycket viktigt avgörande som måste beaktas av alla parter då en 

konkurrensklausul ska utformas. Avgörandet innebär att klausulens skälighetsbedömning ska 

göras utifrån dess lydelse då anställningen upphörde.
127

 Denna lydelse kan mycket väl vara 

densamma som när avtalet om konkurrensklausulen ingicks en gång i tiden.  

                                                             
124

 Se AD 1993 nr 40 och Hovrätten för Västra Sverige, mål T 1087-06, 2007-04-25. 
125 Denna s.k. ”in terrorem – effekt” har behandlats i Bruun, Konkurrens- och sekretessklausuler i 
anställningsavtalet, NIR 1988 s. 74. Bruun säger att: ”syftet med en sträng konkurrens- eller sekretessklausul är 
preventivt, arbetsgivaren räknar med att en sträng klausul ska ha avskräckande effekt på den anställdes 
benägenhet att börja samarbeta med konkurrenter. Man är medveten om risken, kanske rent av 
sannolikheten, för att klausulen jämkas i domstol, men utgår ifrån att jämkningen trots allt kan leda till en för 
arbetsgivaren godtagbar kompromiss. En sträng klausul kan däremot knappast lända arbetsgivaren till förfång.” 
Se även Torp, ”Karantän” ger konstiga vibbar, Lag & Avtal, 19 april, 2012, s. 28.    
126 Se exempelvis AD 2010 nr 27 där liknande scenario låg till grund för tvist.  
127 I domskälen uttalas särskilt att: ”Svårigheten att förutse verkan av en konkurrensklausul skulle öka 
ytterligare om det accepteras att en arbetsgivare, efter att anställningen upphört eller till och med efter att 
arbetstagaren börjat bedriva den nya verksamheten, tillåts begränsa klausulens tillämpningsområde så att den 
därigenom blir skälig. En rättstillämpning där en arbetsgivare ges möjlighet att i händelse av tvist begränsa 
räckvidden av en konkurrensklausul, på det sätt som [arbetsgivaren] gjort, kan även leda till missbruk av 
vidsträckta konkurrensklausuler. Syftet med 38 § avtalslagen är, som redan nämnts, det motsatta, nämligen att 
motverka oskäliga konkurrensklausuler och tillgodose intresset av att det på marknaden endast förekommer 
godtagbara sådana.” 
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Ett annat tänkbart scenario är helt enkelt att en arbetsgivare tar det säkra före det osäkra och 

inför en konkurrensklausul i anställningsavtalet utifall att den skulle kunna bli relevant i 

framtiden. Skulle klausulen visa sig vara onödig kan arbetsgivaren ändå avstå från att göra 

den gällande. Det är inte säkert att parterna förhandlar överhuvudtaget om 

konkurrensklausulens utformning innan ett anställningsavtal ingås.   

 

För att undvika oklarheter bör en konkurrensklausul tydligt ange vad arbetstagaren inte får 

göra då anställningen har upphört. Om klausulen syftar till att förbjuda arbetstagaren från att 

starta eller ta anställning hos företag som bedriver konkurrerande verksamhet bör det 

definieras vilken typ av verksamhet som avses. Om möjligt vore en rekommendation att ange 

specifikt vilka konkurrerande företag som arbetstagaren är förhindrad att arbeta hos. En annan 

detalj värd att beakta är om konkurrensförbudet även förbjuder arbetstagaren från att söka 

jobb hos konkurrenter under klausulens bindningstid, med tillträde då konkurrensklausulen 

upphört att gälla. Geografisk avgränsning, bindningstid och vitesbelopp är förstås också 

fundamentalt viktigt att precisera.  

 

En detalj som uppkom under intervjun med representanter för Ledarna är att 

konkurrensklausuler ibland innehåller en rätt för arbetsgivaren att häva konkurrensförbudet 

för arbetstagaren som då förlorar rätten till kompensation.
128

 Att inkludera en uppsägningsrätt 

på avtal som avser att gälla under en viss tid (vanligtvis 1 – 3 år enligt praxis) kan förvisso 

tyckas rimligt. Detta kan emellertid skapa problem för en arbetstagare som anpassar sig efter 

konkurrensklausulen och avböjer jobb hos konkurrerande företag om arbetsgivaren ensidigt 

kan häva konkurrensklausulen (s.k. ”waiver”) strax efteråt. Att reglera hur, och under vilka 

förutsättningar kompensation till arbetstagaren ska utgå är en viktig detalj. Ska arbetstagaren 

exempelvis ersättas månadsvis eller först då klausulens bindningstid nått sitt slut?           

 

 

 

 

 

 

                                                             
128 Se bilaga 4 för exempel.  
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6.4 1969 års överenskommelse i förhållande till dagens lagreglering 

 

Inom svensk rätt finns ett flertal exempel på lagar som har stiftats för att skydda den svagare 

parten i en avtalsrelation. Detta har bidragit till stiftandet av exempelvis LAS och andra lagar 

som syftar till att förstärka skyddet för arbetstagare.
129

 Däremot är motsvarande 

skyddslagstiftning för arbetstagare då anställningen har upphört relativt svag i jämförelse. Det 

står klart att AD har en mycket omfattande roll som rättskapare när det gäller 

konkurrensklausuler. Däremot så ger inte 38 § AvtL ensamt särskilt mycket vägledning för 

användandet av konkurrensklausuler.  

 

Denna uppsats syftar som sagt inte till att komma med förslag till ny reglering gällande 

konkurrensklausuler. Eftersom uppsatsen främst bygger på en genomgång av praxis från AD 

så saknas underlag för att arbeta fram förslag till ny lagstiftning. En ny lagreglering kan inte 

endast vara baserad på ”toppen av isberget”. Samtidigt så är det intressant att lagstiftaren har 

valt att inte tydligare reglera användandet av konkurrensklausuler utan istället överlämnat så 

mycket ansvar till AD att bestämma vilka skyddsintressen som är godtagbara och hur pass 

långtgående konkurrensklausuler får vara.     

 

Ett karakteristiskt drag i svensk arbetsrätt är att arbetsmarknadens parter i hög utsträckning 

använder sig av kollektivavtal som regleringsinstrument.
130

 Fortfarande så är 1969 års 

överenskommelse det enda kollektivavtal som reglerar användandet av konkurrensklausuler. 

Överenskommelsen är på många sätt förlegad. Till att börja med så omfattas inte 

konkurrensklausuler som syftar till att skydda en upparbetad kundkrets och liknande 

marknadsklausuler av överenskommelsen, trots att detta skyddsintresse har godtagits i 

praxis.
131

 Även uttalanden i domskälen till de båda ”pilotmålen”, AD 1991 nr 38 och AD 

1992 nr 67, öppnar för en användning av konkurrensbegränsande avtal som syftar till att säkra 

arbetsgivares utbildningskostnad.  

 

Överenskommelsens användningsområde omfattar endast skydd av tillverkningshemligheter 

eller jämförbart kunnande.
132

 Detta har resulterat i en motsättning då AD har givit 

                                                             
129 Källström & Malmberg, a.a. s. 129 ff.  
130 Sigeman & Sjödin, Arbetsrätten – En översikt, 2013, s. 22.  
131 Se exempelvis AD 1977 nr 167. 
132 Se punkt 1 i överenskommelsen.  
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överenskommelsen ett vidare tillämpningsområde än vad som var avsikten då den avtalades. I 

ett flertal domar har AD uttalat att ”överenskommelsen anses spegla ett på arbetsmarknaden 

rådande synsätt”.
133

 Den har med andra ord fått normerande verkan för hela arbetsmarknaden 

och inte endast de avtalsslutande parterna. Däremot torde en starkt restriktiv syn på klausuler 

som ligger utanför användningsområdet för överenskommelsen vara befogad.
134

  

 

Trots detta har AD godkänt konkurrensklausuler som varit betydligt mer vidsträcka än vad 

begränsningarna i överenskommelsen ger utrymme för. I AD 1977 nr 167 var vitesbeloppet 

satt till en årslön, alltså mer än det dubbla än vad som bör förekomma enligt 

överenskommelsen. Arbetstagaren erhöll inte heller någon kompensation. Det är emellertid 

tänkbart att även konkurrensklausuler som syftar till att skydda upparbetad kundkrets måste 

innehålla kompensation för arbetstagaren i framtiden.
135

 I AD 1992 nr 9 var bindningstiden 

tre år vilket också är betydligt längre än vad överenskommelsen rekommenderar. Vid en 

tolkning av ordalydelsen i 1969 års överenskommelse tycks förvisso ett flertal av 

formuleringarna vara avsedda som rekommendationer snarare än förbudsregler.
136

 Detta leder 

till en ökad rättsosäkerhet gällande konkurrensklausuler.  

 

Syftet med 1969 års överenskommelse är att det ska finnas transparens och återkommande 

omprövning av konkurrensklausuler i anställningsavtal. Arbetsgivare ska återkommande 

överväga behovet av en konkurrensklausul för varje anställd. De avtalsslutande 

arbetstagarorganisationerna ska erhålla information om vilka anställda på ett företag som har 

konkurrensklausuler i sina anställningsavtal. Vid tvist ska parterna försöka komma överrens 

vid förhandling. Överenskommelsen har därmed för avsikt att motverka standardiserad 

användning av konkurrensklausuler då det även ska ske en individuell prövning om införandet 

av en konkurrensklausul för varje enskild arbetstagare.
137

 Dessa viktiga avtalsbestämmelser 

sätts ur spel då parterna inte är bundna av överenskommelsen. 

 

                                                             
133 Se exempelvis AD 1977 nr 167, AD 1984 nr 20 och AD 1992 nr 99. 
134 Se exempelvis AD 1985 nr 138 och AD 1991 nr 38. 
135 AD 2010 nr 53. 
136 Se exempelvis punkt 3 i överenskommelsen: ”Med hänsyn till arbetstagarens intresse av att fritt kunna 
disponera över sin arbetskraft bör dock bindningstiden ej överstiga 24 månader…”. Se även p 4: ”Normerat 
skadestånd bör sättas i relation till arbetstagarens lön. I allmänhet torde ett skadeståndsbelopp motsvarande 
sex genomsnittliga månadsinkomster utgöra tillräckligt skydd för konkurrensförbudet…”. 
137 Se punkterna 2, 7 och 8 i överenskommelsen. 
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Andra slutsatser av praxis är att bedömningen av en arbetstagares försörjningsmöjligheter blir 

mycket viktig vid långtgående klausuler som syftar till att förbjuda konkurrens. Detta 

inkluderar särskilt klausulernas bindningstid och geografiska användningsområde men också 

arbetstagarens ställning och förmåner. Dessa långtgående klausuler måste i princip innehålla 

bestämmelser om kompensation för arbetstagaren för att vara giltiga.
138

  

 

Detta kan även bli fallet med klausuler som syftar till att skydda arbetsgivares upparbetade 

kundkrets, ett skyddsintresse som har getts erkännande i ett flertal rättsfall.
139

 Bedömningen 

av om dessa klausuler är skäliga är mer fokuserad på arbetstagarens anställningsavtal (dvs. 

ställning, arbetsuppgifter, lön och anställningsförmåner). En viktig omständighet är vilken typ 

av relation som finns mellan arbetstagaren och arbetsgivarens kunder samt hur pass ingående 

kunskap om kunderna som arbetstagaren besitter. En revisor eller IT – konsult med stora 

kunskaper om kundernas behov och verksamhet skapar ett beroende eller lojalitet hos 

kunden.
140

 Detta gör att en arbetsgivare löper stor risk att förlora kunder då arbetstagaren 

slutar sin anställning. Det går emellertid inte att göra någon kategorisk uppdelning av vilka 

skälighetskriterier som är relevanta för bedömningen av konkurrensklausuler med olika 

skyddsintressen. En helhetsbedömning av varje enskilt fall måste göras.  

 

Något som i dagsläget är ifrågasatt angående konkurrensklausuler är bindningstiden. 

Utgångspunkten i 1969 års överenskommelse är att bindningstiden för en konkurrensklausul 

inte ska vara längre än nödvändigt.
141

 De tidsfrister som har angetts har inte beaktat 

konkurrensklausuler som syftar till att skydda upparbetad kundkrets. Även om varje bransch 

och företag skiljer sig åt så går det att argumentera för att en arbetsgivare bör kunna ersätta en 

förlorad arbetstagare med ingående kunskap om kunder med en annan som kan sätta sig in i 

kundernas olika verksamheter förhållandevis snabbt. I dessa situationer framstår en 

konkurrensklausul med bindningstid på två år som onödigt lång. Även snabb utveckling av ny 

teknik torde generellt minska behovet av långa bindningstider då information och tekniskt 

kunnande snabbt förnyas. Motargumentet är i korthet att det förvisso kan ta flera år att bygga 

upp förtroende och känsla av lojalitet hos en kund för en ny arbetstagare samt att tekniskt 

kunnande mycket väl kan vara gångbart under lång tid. Den motiverade skyddstiden kan 

självklart variera från fall till fall.              

                                                             
138 AD 1994 nr 65, AD 2001 nr 91 och AD 2009 nr 63. 
139 Se exempelvis AD 1977 nr 167 och AD 1992 nr 9. 
140 Domeij, a.a. s. 10. 
141 Se punkt 3 i överenskommelsen.  
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Vid konkurrensklausuler som syftar till att skydda ”know-how” är utmaningen för 

arbetsgivare att visa att det verkligen handlar om företagsspecifik kunskap och inte allmänna 

kunskaper eller arbetstagares personliga yrkeskunskaper. Med hänsyn till praxis från AD och 

överenskommelsens skiljenämnd är det ingen enkel uppgift. Frågan har endast behandlats i en 

handfull rättsfall. Det står klart att allmänna kunskaper om kundernas behov eller 

branschkännedom inte kan skyddas genom konkurrensklausuler.
142

 Detsamma gäller 

kundlistor utan särskilt värdefull information.
143

 Inte heller försäljningsverksamhet, 

exempelvis återförsäljare, där produkterna inte tillverkas eller bearbetas utan bara säljs vidare 

till kunder anses falla inom tillämpningsområdet för 1969 års överenskommelse.
144

 På det 

hela taget är det svårt att urskilja några klara riktlinjer för vilken typ av kunskap som ska 

anses som företagsspecifik. Det är osäkert att göra analogier till vad som anses utgöra 

företagshemlighet enligt 1 § FHL då denna lag har ett annorlunda språkbruk än 1969 års 

överenskommelse. Helt klart är att 1969 års överenskommelse behöver en anpassning till 

dagens behov hos arbetsmarknadens parter.  

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
142 AD 1984 nr 20. 
143 AD 1999 nr 71. Även i en skiljedom från 1997 bedömdes kundregister inte utgöra företagsspecifikt 
kunnande, se vidare avsnitt 3.3.4.  
144 AD 2001 nr 91. 
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Skiljedom, meddelad i Stockholm den 8 augusti 1997, av skiljenämnden för 

konkurrensklausuler enligt 1969 års kollektivavtal om begränsning av användningsområdet 

för innehållet i konkurrensklausuler i tjänsteavtal.  
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8 Bilagor  

 
8.1 Bilaga 1 - Kollektivavtalsöverenskommelse 1969 angående begränsning 

av användningsområdet för och innehållet i s.k. konkurrensklausuler i 

tjänsteavtal 
 

Konkurrensklausuler i tjänsteavtal (utskrift efter SAF:s delägarcirkulär 5/70) Den 14 

december 1969 träffades uppgörelse mellan å ena sidan Svenska Arbetsgivare- föreningen 

samt å andra sidan Svenska Industritjänstemannaförbundet, Sveriges Arbetsledare- förbund 

och Sveriges Civilingenjörsförbund rörande löner, allmänna anställningsvillkor mm för 

industrins tjänstemän under åren 1970-1974.  Till uppgörelsen har en särskild 

överenskommelse angående begränsning av användningsområdet för och innehållet i s.k. 

konkurrens- klausuler i tjänsteavtal. Överenskommelsens text återges nedan.  Med anledning 

av innehållet i sista stycket av ingressen bör framhållas, att berörda arbetsgivarförbund 

godkänt överenskommelsen som kollektivavtal med arbetstagarorganisationerna.   

 

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 

växandeantal 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 förbehållas 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 utgår 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 anställd ingår för längre tid 

bundet anställningsavtal eller genom att i anställningsavtal intages bestämmelse om längre 

uppsägningstid än vad som kan framgå av kollektivavtalens dispositiva uppsägnings- 

bestämmelser. 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 gällande allmän lojalitets- 

förklaring 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 konkurrens- 

klausuler 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 
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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 så som kollektivavtal 

med SIF/SALF/CF gemensamt. Har arbetsgivareförbund förklarat sig berett att göra detta, 

förbinder sig SIF/SALF/CF att sluta sådant avtal.   

 

Användningsområde   

 

l. 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 kunnande, vars yppande för 

konkurrenter 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 

får 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. Tjänstemannaparterna 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 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.  
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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 arbetstagar- 

organisation.   

 

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. 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 är 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 i fråga om införande under bestående 

Anställning av konkurrensklausul i tjänsteavtalet eller i fråga om klausulens innehåll, skall 

tvisten likas å behandlas vid lokal förhandling enligt nyss nämnda huvudavtal.    

 

I övrigt gäller i fråga om lokal förhandling och ärendes fullföljande i central förhandling vad 

som stadgas i vederbörande huvudavtal. CF-medlemmar skall, såvitt avser förhandlings- 

ordningen enligt ovan, anses falla under huvudavtalet SAF/SIF.   
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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   

 

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 är 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 beslutför 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 skiljeman.   

 

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.   
 

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, Sveriges 

Arbetsledareförbund, Sveriges Civilingenjörsförbund, Svenska Industritjänstemannaförbundet     

 

Bilaga 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      
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c) själv eller genom annan starta eller driva med arbetsgivaren konkurrerande verksamhet. 

Har det konkurrerande företaget två eller flera verksamhets områden 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, 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, d. 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 arbetsgivareförbund 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 för 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 

han skyldig att för varje gång så sker till arbetsgivaren utgiva normerat skadestånd med ett 

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.   

 

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.   
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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 sk 

konkurrensklausuler i tjänsteavtal. 
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8.2 Bilaga 2 – Intervjuformulär  

 

Detta är grundfrågeställningen vid de intervjuer som har genomförts.   

 

1. Vad är din uppfattning om användningen av konkurrensklausuler? 

2. Är din uppfattning att användningen av konkurrensklausuler ökar eller minskar? 

3. Är rådgivning/tvister avseende konkurrensklausuler vanligt hos dina 

medlemmar/klienter? 

4. Av vilka anledningar är det berättigat/extra påkallat att använda konkurrensklausuler? 

5. Vad är det största problemet med användningen av konkurrensklausuler? 

6. Vad anser du om dagens reglering av konkurrensklausuler? 

7. Hur ser du på användningen av 1969 års överenskommelse? 

8. Vad skulle konsekvenserna bli om konkurrensklausuler förbjöds?  
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8.3 Bilaga 3 – Utdrag av konkurrensklausuler i praxis och skiljenämnd  

 

Nedan följer ett utdrag av några av de konkurrensklausuler som har behandlats i AD och av 

skiljenämnden för konkurrensklausuler enligt 1969 års överenskommelse. Dessa ska inte 

uppfattas som rekommendationer för hur konkurrensklausuler bör utformas utan avser endast 

underlätta den pedagogiska framställningen.  

 

Skydd av know-how  

 

AD 1984 nr 20 

"[Arbetstagaren] förbinder sig att under en tid av ett år efter anställningens upphörande vare sig direkt eller 

indirekt utöva med företaget konkurrerande verksamhet inom produktområdet värmeteknik, om inte skriftligt 

godkännande härtill lämnats av företaget. Därest [arbetstagaren] uppfyller denna förbindelse skall företaget 

under ifrågavarande ett år genom utbetalning av eventuellt fyllnadsbelopp garantera [arbetstagaren] samma 

inkomstläge, som det han hade vid anställningens upphörande. Förpliktelsen i detta avsnitt beträffande 

fyllnadsbelopp förfaller, om [arbetstagaren] underlåter att ta annan erbjuden anställning såväl inom som utanför 

företaget. Därest [arbetstagaren] bryter mot den lämnade förbindelsen skall han till företaget som skadestånd 

utbetala ett belopp motsvarande hans sammanlagda inkomst från företaget under de sista tolv månaderna av 

anställningstiden." 

 

Skydd av upparbetad kundkrets 

 

AD 1992 nr 9 

”Du förbinder Dig att inte efter en övergångstid och erhållen auktorisation slutar Din tjänst hos oss och startar 

egen revisionsverksamhet eller övergår till tjänst hos annan revisionsbyrå verksam inom vår regions, Östra 

regionen av Hagström & Sillén AB, marknadsområde .  

 

Om Du skulle bryta denna förbindelse - som sålunda syftar till att Du inte efter en "inarbetningsperiod" skall 

kunna utan avsevärt ekonomiskt avbräck kunna ta med Dig av oss "upparbetade" klienter till med oss 

konkurrerande företag - är Du förpliktad att till oss, under tre år efter Din avgång från Din tjänst hos oss, erlägga 

en ekonomisk gottgörelse (skadestånd) med belopp motsvarande 50 % av under varje år utfört arbete till normalt 

kalkyltimpris för klienter som Du tar med Dig ur Hagström & Sillén AB:s vid Din anställnings början befintliga 

klientstock.” 
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AD 2010 nr 53 

”Den anställde skall vid avgång ur tjänst omedelbart återlämna allt det material till bolaget som denne erhållit 

och begagnat sig av vid fullbordandet av dennes tjänst. Till detta hör exempelvis visitkort, kundmaterial, 

mobiltelefon samt datautrustning. 

 

I händelse av övergång till konkurrerande verksamhet förbinder sig den anställde i och med detta avtals 

undertecknande att ej bearbeta redan befintlig kund hos [Finanshuset] under 60 månader räknat från 

avgångsdatum. Vid brott mot denna bestämmelse skall vite utgå med femtiotusen kronor per avtalsbrott, dock 

högst fem hundratusen kronor.” 

 

Skydd mot konkurrens 

 

AD 1994 nr 65 

"Parterna är vidare överens om att [arbetstagaren] under en tid av tre år efter det att hon avslutat sin anställning 

vid [arbetsgivarens] Advokatbyrå inte äger rätt att öppna konkurrerande verksamhet inom Eskilstuna tingsrätts 

domicilområde. Skulle ändock [arbetstagaren] påbörja en konkurrerande verksamhet förbinder hon sig att utge 

ett vite om 50 000.- kronor vilket skall utbetalas senast en månad efter det att den konkurrerande verksamheten 

startats." 

 

AD 2013 nr 24 

”Under den tid anställningen består 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 av 

arbetsgivaren bedrivna verksamheten inom tolv månader från det att anställningen upphört.”  

 

Konkurrensklausul som prövats av skiljenämnden 1997 

 

”[Arbetstagaren] förbinder sig i och med undertecknande av detta avtal, att vid anställningens ev. upphörande, 

icke bedriva konkurrerande verksamhet, varken i eget, andra eller tredje mans regi eller på annat sätt skada 

bolagets intressen i Stockholmskontorets upptagningsområde i en tid av 12 månader räknat från anställningens 

upphörande. Vid varje överträdelse av ovanstående utgår ett vite till bolaget av 10 basbelopp. [Arbetstagaren] 

har dock vid anställningens upphörande rätt att för sin egen försörjning arbeta med begränsad (egen omsättning 

max 12 basbelopp) uppdragsverksamhet som ej skadar Semcon enligt ovan” 
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8.4 Bilaga 4 – Exempel på konkurrensklausul med ”waiver” av 

konkurrensförbudet 

 

Detta är ett exempel på en konkurrensklausul som arbetsgivaren har rätt att häva. Se särskilt 

punkt 12.7.  

 

12 Konkurrens 

 

12.1 

Arbetstagaren får, under en tid av tolv (12) månader räknat från dagen för anställningens 

upphörande, inte: 

 

12.1.1 

inträda i anställning hos företag som bedriver med Arbetsgivaren konkurrerande verksamhet, 

 

12.1.2 

ingå såsom delägare i sådant företag eller på annat sätt bistå sådant företag med råd eller dåd, 

eller 

 

12.1.3 

själv eller genom annan starta eller driva med Arbetsgivaren konkurrerande verksamhet. 

 

12.2 

Konkurrensförbudet enligt punkt 12.1 gäller inte när Arbetsgivaren sagt upp Avtalet. När 

Arbetsgivarens uppsägning föranletts av avtalsbrott från Arbetstagarens sida, gäller dock 

konkurrensförbudet. 

 

12.3 

Konkurrensförbudet enligt punkt 12.1 gäller inte när Arbetstagaren sagt upp anställningen och 

detta föranletts av avtalsbrott från Arbetsgivarens sida. Med avtalsbrott förstås sådan åtgärd 

eller underlåtenhet, som ger motparten rätt att häva Avtalet med omedelbar verkan. 

 

12.4 

Om Avtalet upphör att gälla på annan grund än pensionering är Arbetsgivaren pliktig att utge 

ersättning till Arbetstagaren för den olägenhet som gällande konkurrensförbud innebär för 

Arbetstagaren. Ersättningen skall utbetalas månadsvis i efterskott och utgöra skillnaden 

mellan Arbetstagarens fasta månadslön hos Arbetsgivaren vid anställningens upphörande och 

den (lägre) fasta månadslön som Arbetstagaren därefter intjänar i ny förvärvsverksamhet. 

Detta gäller endast under förutsättning att Arbetsgivaren hävdar konkurrensförbudet och 

Arbetstagaren på grund därav tvingas ta anställning med lägre lön än som eljest hade utgått. 

 

12.5 

Ersättningen skall dock inte överstiga sextio(60)procent av den fasta månadslönen från 

Arbetsgivaren vid anställningens upphörande och inte heller utgå för längre tid än den period, 

under vilken konkurrensförbudet gäller. För fastställande av ersättningsbeloppet är 

Arbetstagaren skyldig att fortlöpande hålla Arbetsgivaren underrättad om och verifiera 

storleken av sina inkomster i ny förvärvsverksamhet. 
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12.6 

Ersättning enligt ovan utgår först fr.o.m. den dag då Arbetsgivaren genom rekommenderat 

brev erhållit del av framställning därom. 

 

12.7 

Arbetsgivaren kan genom skriftligt meddelande till Arbetstagaren befria denne från 

skyldighet att iaktta konkurrensförbudet, varvid Arbetsgivarens skyldighet enligt ovan upphör 

med omedelbar verkan. 

 

12.8 

Om Arbetstagaren avsiktligt eller genom grov vårdslöshet överträder konkurrensförbudet, är 

Arbetstagaren skyldig att för varje gång så sker till Arbetsgivaren utgiva vite med ett belopp 

motsvarande sex(6)gånger Genomsnittlig Månadsinkomst hos Arbetsgivaren. Vid uträknandet 

av Genomsnittlig Månadsinkomst skall hänsyn tagas endast till tid, under vilken 

Arbetstagaren i normal omfattning utfört arbete för Arbetsgivarens räkning. 

 

12.9 

Utgivande av vite inverkar inte på Arbetsgivarens rätt att vidta andra påföljder, inklusive 

skadestånd, och/eller åtgärder i anledning av avtalsbrott om Arbetsgivaren kan påvisa större 

skada än vitet. 

 

 

 

 

  

 

    

 

       

 

 

 

 

 

          

 

 


