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Sammanfattning 

Den rättsliga bedömningen gällande vad som ska anses vara en giltig konkurrensklausul i ett an-

ställningsavtal har en unik prägel. I denna bedömning har nämligen ett kollektivavtal kommit att 

utgöra en stor del av domstolens underlag. 

 Under 2015 förhandlades ett nytt kollektivavtal fram gällande användningen av konkurrens-

klausuler. Det nya kollektivavtalets föregångare har haft en betydande roll gällande bedömningen 

av konkurrensklausuler i AD. I och med det nya avtalet uppkommer nu frågan om de förändringar 

som gjorts i relation till det äldre avtalet kommer att få samma normerande verkan.  

 Den största förändringen som gjorts i avtalet är att tillämpningsområdet har utökats från att 

bara gälla företag av teknisk karaktär till att nu gälla alla typer av företag som har företagshemlig-

heter.  

 Synen på konkurrensklausuler är restriktiv och trenden verkar inte vända i det hänseendet. 

Det nya avtalet stipulerar även en kortare bindningstid för konkurrensklausuler vilket därmed följer 

denna trend. 
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1. Inledning 

1.1 Presentation av ämnet 

Konkurrensklausuler har sedan avtalslagens tillkomst varit föremål för den typ av rättsliga avgö-

randen som består i en avvägning av motstående intressen. Före avtalslagen var det främst det ena 

intresset som tillgodosågs, avtalsfriheten, vilket därmed gav en tillsynes obegränsad rätt till skydd 

för konkurrens.1 Vid avtalslagens tillkomst tyckte man att det var påkallat med en begränsning av 

oskäliga konkurrensklausulers giltighet för att förebygga missbruk av avtalsfriheten på området. 

Det blev vid denna tidpunkt aktuellt att beakta det motstående intresset, rätten till fri konkurrens, i 

detta fall arbetstagarens rätt att efter avslutad anställning fritt konkurrera och bedriva förvärvsverk-

samhet. Sedan dess har utvecklingen gått mot en allt mer restriktiv syn på konkurrensklausuler.2 

HD:s tillämpning av gamla 38 § AvtL var till en början försiktig samtidigt som det på arbetsmark-

naden skedde en förändring i inställning till konkurrensklausulerna där man var allt mer skeptisk 

till dessa. Detta kom till utryck i kollektivavtalet 1969 års överenskommelse om konkurrensklau-

suler. I avtalet begränsades användningsområdet för konkurrensklausuler och det materiella inne-

hållet i dessa reglerades. Tillämpningsområdet gällde företag med verksamhet av teknisk karaktär. 

Avtalet fick stor genomslagskraft, trots att det innehåller avgränsningar har det fått normerande 

verkan utanför sitt formella giltighetsområde och har kommit att ses som en ”mall” för regleringen 

av konkurrensklausuler.3 

 Några år efter att avtalet trätt i kraft omarbetades avtalslagen och 38 § fick sin nuvarande 

lydelse. Syftet med ändringen var att skapa större möjligheter att genom skälighetsbedömningen 

jämka konkurrensklausuler.4 Vid ändringen var överenskommelsen en förebild. I motiven till lagen 

framgick att man vid en skälighetsbedömning enligt paragrafen skulle använd överenskommelsen 

som jämförelsegrund.5 Överenskommelsen fick också genomslag i praxis, den användes för att 

jämföra om de villkor som förekom i konkurrensklausuler uppnådde de krav som ställdes enligt 

överenskommelsen för att bedöma skäligheten av dessa.6 Under de kommande decennierna utveck-

lades näringslivet och praxis har försökt att anpassa sig till utvecklingen. 1969 års avtal har allt mer 

                                                      
1 NJA 1905 s. 513 och NJA 1907 s. 122 
2 AD 2015 nr 8 
3 Adlercreutz, Axel, Flodgren, Boel, Om konkurrensklausuler i anställningsavtal och vid företagsöverlåtelser, s. 65 
4 Prop 1975/76 s 149 
5 Anf prop s 149 
6 AD 2015 nr 38  
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kommit att tappa sin aktualitet i relation till 38 § AvtL i takt med utvecklingen.7 2014 sades avtalet 

upp och ett nytt avtal om konkurrensklausuler i anställningsavtal trädde i kraft 1 december 2015. 

Avtalet är mer anpassat till den marknaden som vi har i dag och har uppdaterat sig i relation till 

den utveckling som skett i praxis. De största förändringarna i det nya avtalet är att alla verksamheter 

som har företagshemligheter inkluderas i tillämpningsområdet och att den bindningstid som en 

konkurrensklausul stadgar har kortats ner. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att fastställa gällande rätt vid tillämpning och användning av konkurrens-

klausuler i anställningsavtal. Eftersom 1969 års kollektivavtal har haft en betydande roll i rättsut-

vecklingen på området är det i och med att det har förhandlats fram ett nytt kollektivavtal aktuellt 

att kartlägga rättsläget och utifrån det jämföra hur det nya avtalet förhåller sig till gällande rätt. En 

redogörelse för de båda avtalen kommer att göras för att belysa vilka relevanta ändringar som har 

skett. För att kunna diskutera hur de båda avtalen förhåller sig till praxis kommer en redogörelse 

för praxis att göras.  

 I analysen kommer frågan om vilken roll det nya avtalet kan väntas få besvaras, kommer det 

få samma genomslagskraft som det tidigare avtalet och hur kommer de förändringar som gjorts att 

påverka rättsutvecklingen? Gällande denna fråga blir det även relevant att diskutera hur 1969 års 

avtal har påverkat praxis. 

 

1.3 Avgränsning 

Uppsatsen handlar om konkurrensklausuler i anställningsavtal och kommer därför inte att beröra 

konkurrensklausuler som förekommer utanför anställningsområdet, såsom handelsagenter eller 

konkurrensklausuler vid företagsöverlåtelse. Framställningen utgår från den svenska regleringen 

så utländsk rätt kommer inte att beröras. Det är främst den avtalsrättsliga regleringen som står i 

fokus vid konkurrensklausuler vilket innebär att den arbetsrättsliga lagstiftningen inte kommer att 

behandlas eller klausulens relation till annan lagstiftning på närliggande rättsområden till exempel 

konkurrensrätten. 

                                                      
7 Domeij, Bengt, Förhandlade konkurrensklausuler för anställda, JT 2013/14 s. 275 
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 De processuella reglerna och förhandlingsordningen i avtalen har jag valt att inte kommen-

tera eftersom det ligger utanför uppsatsens syfte att fastslå när och hur konkurrensklausuler ska 

tillämpas. Detsamma gäller det för avtalet gällande regler om uppsägning och giltighetstid. Dom-

stolens bedömning av om vitet bör jämkas enligt 36 § AvtL har inte återgetts från de redovisade 

rättsfallen eftersom detta faller utanför bedömningen av en konkurrensklausuls skälighet.  

 De mer principiella frågorna som aktualiseras genom rättskälleläran när ett kollektivavtal har 

fått status som rättskälla kommer inte diskuteras, detta vore mer lämpligt att ta upp som ett eget 

uppsatsämne.  

Bedömningen av konkurrensklausuler enligt Konkurrenslagen kommer inte tas upp eftersom det 

gäller för företag och faller utanför uppsatsens område. 

 

1.2 Material och metod 

Den lagstiftning som reglerar rättsområdet är 38 § AvtL och kommer därför ligga till grund för 

uppsatsen inklusive dess förarbeten och lagkommentarer. Detta är en generalklausul som med sitt 

vaga uttryck gett upphov till en rik praxis på området och ett antal belysande rättsfall kommer 

redogöras för att utreda gällande rätt. 

 Eftersom kollektivavtalet från 1969 har varit en av de drivande krafterna i rättsutvecklingen 

på området och i princip uppnått status av allmänna rättsgrundsatser är det ett av de centrala materi-

alen för att utreda det nya kollektivavtalets, från 2015, status.8 Därutöver har den inte så omfattande 

doktrin som finns om konkurrensklausuler använts som underlag, mest framstående är Fahlbäck 

och Adlercreutz böcker i denna uppsats.9  

 Den metod som kommer att användas för att fastslå gällande rätt är den juridiska metoden, 

där rättskälleläran är central, vilket motiverar användningen av det ovan angivna materialet. 

 

1.2 Disposition 

Uppsatsen är uppdelad i sex kapitel. Inledningsvis görs en redogörelse för 38 § AvtL, förarbetena 

till denna och hur inställningen till konkurrensklausuler i rättskällorna har förändrats över tid. Där-

efter presenteras den praxis som bäst belyser dem för uppsatsen relevanta rättsfrågorna. Härefter 

återges de båda avtalen i var sitt kapitel under vilka rubrikerna har samma disposition för att göra 

                                                      
8 Fahlbäck, Reinhold, Företagshemligheter, konkurrensklausuler och yttrandefrihet s. 136 
9 I Adlercreutz bok görs en redogörelse av litteraturen på området, s. 25 
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en pedagogisk och lättöverskådlig jämförelse av avtalen och de förändringar/likheter som finns. 

Avslutningsvis återfinns en analys av materialet och de frågeställningar som ställts i uppsatsen ska 

besvaras.  
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2. Konkurrensklausuler 

2.1 Vad är en konkurrensklausul? 

Konkurrensklausuler används för att förhindra arbetstagare att efter avslutad anställning konkur-

rera med den före detta arbetsgivaren genom att arbetstagarens lojalitetsplikt utsträcks att gälla 

även efter anställningens upphörande.10 Klausulen begränsar typiskt sett verksamhetsområdet inom 

vilket arbetstagaren kan ta anställning under en viss tidsperiod och begränsas ofta geografiskt. 

Klausulen förenas i regel med vite för att försäkra att arbetstagaren efterlever villkoren och normalt 

utgår ersättning under den tid som konkurrensklausulen gäller. Avtalsvitet har karaktären av nor-

merat skadestånd med uppgift bl.a. att täcka en ekonomisk skada som kan uppkomma för arbets-

givaren genom att en företagshemlighet yppas och utnyttjas av utomstående.11 

 I normalfallet stipulerar ett villkor en skyldighet att utföra något, medan konkurrensklausuler 

hör till den mer ovanliga typen av villkor som tvärtom binder någon att underlåta något, det är 

därmed fråga om en negativ förpliktelse.12 Att avtala om denna typ av negativa förpliktelser har 

blivit vanligt i svensk rätt framför allt på grund av att det inte finns några särskilda möjligheter att 

skydda know-how. Know-how är ett speciellt kunnande hos en företagare, vilket är grundat på 

försök och erfarenhet och anses ha ett ekonomiskt värde, till exempel tillverknings- och marknads-

hemligheter utanför det immaterialrättsliga skyddets ram. När varken patent eller registreringsför-

farande är tillämpliga på know-how är företag som innehar know-how i princip enda möjlighet att 

använda sig av avtalsinstrumentet för att till att skydda detta värde.13 

 Konkurrensklausuler blir som sagt aktuella först efter att en anställning avslutats. Under an-

ställningen är arbetsgivaren skyddad av den generella lojalitetsplikt som gäller alla arbetstagare. 

Som kommer framgå finns det vissa förutsättningar för att få införa en konkurrensklausul i ett 

anställningsavtal, dessa förutsättningar är inte aktuella gällande lojalitetsplikten. Lojalitetsplikten 

är en oskriven rätt som gäller utifrån allmänna rättsgrundsatser. Den innebär bland annat att en 

anställd inte får konkurrera med sin arbetsgivare. Innebörden av ”konkurrera” i detta sammanhang 

sträcker sig längre än i jämförelse med vad som gäller för konkurrensklausuler, arbetstagaren får 

                                                      
10 DS 2005:56, Hållfast arbetsrätt – för ett föränderligt arbetsliv, s. 330 
11 DS 2005:56, Hållfast arbetsrätt – för ett föränderligt arbetsliv, s. 330 
12 Adlercreutz, Axel, Flodgren, Boel, Om konkurrensklausuler i anställningsavtal och vid företagsöverlåtelser, s. 13 
13 Lagkommentar till 38 § AvtL, p 4, ”www.zeteo.wolterskluwer.se/docview?state=4733”, lydelse 2016-02-15. 
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inte överhuvudtaget konkurrera med sin arbetsgivare oavsett om det är företagshemligheter eller 

personlig skicklighet denne använder sig av. Utöver detta har arbetstagaren skyldighet att visa in-

tegritet, omsorg, aktsamhet och prestera en fullgod arbetsinsats samt tystnadsplikt.14 

 Vanligen utgör ett konkurrensförbud en del av ett tjänsteavtal och får därmed starkt arbets-

rättslig färg. Men sådana klausuler förekommer även vid andra avtalstyper, såsom uppdragsavtal, 

exklusivavtal och avtal om företagsöverlåtelser, vilket inte kommer beröras närmare i uppsatsen.15 

2.2 Bakgrund 

2.2.1 38 § Avtalslagen, enligt sin ursprungliga lydelse 

38 § AvtL lydelse vid dess tillkomst: 

 

”Har till förebyggande av konkurrens någon betingat sig av annan, att denne icke skall idka 

handel eller annan verksamhet av angivet slag eller icke taga anställning hos någon, som 

idkar sådan verksamhet, vare den, som gjort utfästelsen, icke därav bunden, för så vitt utfäs-

telsen i fråga om tid och ort eller eljest skulle sträcka sig längre än som kan erfordras för att 

hindra konkurrens eller ock över hövan inskränka honom i hans frihet att utöva förvärvsverk-

samhet; vid prövning i sistnämnda avseende skall hänsyn tagas jämväl till det intresse den 

enligt utfästelsen berättigade har i densammas fullgörande.”  

 

Lagrummet kom till under en tid när avtalsfrihet gällde utan inskränkningar vilket innebar att ut-

fästelser att inte konkurrera var giltiga. Exempel på detta var rättsfallen NJA 1905 s. 513 och NJA 

1907 s. 122 där det var fråga om konkurrensklausuler i ett avtal om överlåtelse av affärsrörelse. I 

båda fallen var konkurrensklausulerna begränsade till en mindre ort men obegränsade i tid. I förslag 

till lag om avtal ansåg obligationsrättskommittén att det fanns ett behov av att frånkänna oskäliga 

konkurrensklausuler giltighet för att förebygga missbruk av avtalsfriheten på området.16  

 I motiven till gamla 38 § AvtL sa man att tillåtligheten av en konkurrensklausul skulle avgö-

ras med beaktande av de motstående intressen som i det särskilda fallet gör sig gällande mellan den 

ena partens rättmätiga krav på skydd mot konkurrens och den andra partens behov av att kunna 

bedriva affärsverksamhet. Konkurrensförbudet skulle inte få sträcka sig längre än vad som krävdes 

                                                      
14 Fahlbäck, Reinhold, Företagshemligheter, konkurrensklausuler och yttrandefrihet, s. 110 
15 Lagkommentar till 38 § AvtL punkt 5, ”www.zeteo.wolterskluwer.se/docview?state=4733”, lydelse 2016-02-15. 
16 Lagkommentar till 38 § AvtL punkt 2, ”www.zeteo.wolterskluwer.se/docview?state=4733”, lydelse 2016-02-15. 
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med hänsyn till dess syfte och inte heller alltför mycket hindra den förpliktigades frihet. Man bör-

jade även tala om samhällets intresse av att var och en kan skaffa sig nödvändigt uppehälle. I mo-

tiven framgick att varje fall ska avgöras med hänsyn till dess särskilda omständigheter och den 

totalbild konkurrensförbudet till sitt innehåll erbjuder. Tid, ort, ersättning och den anställdes ställ-

ning i företaget var omständigheter som räknades upp. Som påföljd ansåg man att klausulen skulle 

jämkas i den mån som den var ogiltig och inte ogiltigförklaras. Vi denna tidpunkt var inställningen 

att bestämmelsen skulle få sin huvudsakliga betydelse inom handel, industri och hantverk men att 

det fanns utrymme att tillämpa även inom andra yrkesgrenar.17  

 

2.2.2 Tiden efter 38 § AvtL tillkomst 

38 § i dess ursprungliga lydelse tillämpades sällan av HD. Belysande för HD:s grundsyn är det 

uppmärksammade Esab-målet, NJA 1957 s. 279, angående en verkmästare vid Esab som i tjänste-

avtalet bundits vid vite av två årslöner att inte ta anställning hos konkurrentföretag inom två år från 

anställningens upphörande. HD upprätthöll klausulen och utdömde vite utan att jämka detta. I 

domsmotiveringen som var mer principiellt hållen än vanligt tog HD “den allmänna grundsatsen 

om avtalsfrihet” som utgångspunkt och karakteriserade 38 § AvtL som en “undantagsbestäm-

melse”. Härefter uttalade HD: 

 

“Tillämpningen av dessa undantagsbestämmelser blir en fråga om bedömning av omständighet-

erna i det enskilda fallet. Tydligt är emellertid, att med lagstiftningens utgångspunkt denna till-

lämpning måste såtillvida vara återhållsam som den icke kan föras över de gränser stadgandet i 

38 § angiver. Skulle av nationalekonomiska eller sociala skäl en utvidgning av undantagen anses 

påkallad, är detta en angelägenhet för lagstiftningen, icke rättstillämpningen; jämkningar kunna 

givetvis också ske genom avtal mellan arbetsmarknadens parter.” 

 

 Uttalandet bör läsas mot bakgrunden av att 38 § avtalslagen är en generalklausul, vars allmänt 

hållna ordalydelse i och för sig ger HD som prejudikatskapande organ en betydande frihet att leda 

rättsutvecklingen på området. När HD uttalar sig som ovan citerat rör det sig om en självpåtagen 

återhållsamhet. Restriktiviteten understryks av den vikt som i domsmotiveringen lagts vid grund-

satsen om avtalsfrihet, trots att det i fallet inte rörde sig om ett individuellt utformat avtalsvillkor 

                                                      
17 Adlercreutz, Axel, Flodgren, Boel, Om konkurrensklausuler i anställningsavtal och vid företagsöverlåtelser, s. 44-

45 

http://zeteo.wolterskluwer.se.ezp.sub.su.se/delegate/scion/vestacitation?linkSearchValue=nja%20i%201957%3A279&openFirstCitation=true&provider=SPORe
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utan om en standardklausul i ett stort företags tjänsteavtal. Vad HD slagit vakt om i doms-

motiveringen är snarare den formella avtalsfriheten än medborgarnas reella rörelse- och handlings-

frihet.18 

 

2.2.3 Omarbetningen av 38 § AvtL 

38 § AvtL nuvarande lydelse, 

 

”38 § Har någon för att förebygga konkurrens betingat sig av annan att denne icke skall bedriva 

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

är den som gjort utfästelsen icke bunden därav i den mån utfästelsen sträcker sig längre än vad 

som kan anses skäligt. Lag (1976:185).” 

 

 En anledning till ändringen i 38 § var att man ville öka domstolarnas användning av bestäm-

melsen eftersom HD hade en restriktiv inställning till bestämmelsen.19 Ändringen skedde i sam-

band med att man införde generalklausulen i 36 § AvtL och man ville att dessa två skulle stå i 

samklang med varandra. Tanken är att man ska tillämpa samma skälighetsbedömning i 38 § som i 

36 §. Syftet var att domstolarnas möjlighet att beträffande konkurrensklausuler tillämpa de riktlin-

jer som har dragits upp för tillämpningen av den nya generalklausulen i 36 § skulle ökas. I 36 § 

AvtL anges jämkningsgrunden med orden ”om villkoret är oskäligt”, vilket inte syftar till någon 

skillnad i sak vid en jämförelse i ordalydelsen i 38 § AvtL. Lagstiftningen syftade inte enbart till 

att utvidga möjligheten att jämka oskäliga avtal utan förhoppningen var också att reformen skulle 

bidra till en avtalspraxis där oskäliga avtalsvillkor inte används.20 

 I förarbetet förekommer det en diskussion kring huruvida 38 § är nödvändig i relation till 36 

§. Argumentet är främst att 36 § är tillämplig även på de situationer som 38 § reglerar och att 38 § 

därför skulle vara överflödig. Motargumenten är att man ansåg att det arbetsrättsliga avtalsförhål-

landets egenart motiverade att en specialbestämmelse som reglerade detta var nödvändig. Det man 

även kan utröna av 38 § motsatsvis är att konkurrensklausuler är tillåtna i svensk rätt.21 

                                                      
18 Bernitz i SvJT 1972 s. 449 
19 Prop 1975/76:81 s 148 
20 AD 2013 nr 24 
21 Lagkommentar till 38 § AvtL, p 3, ”www.zeteo.wolterskluwer.se/docview?state=4733”, lydelse 2016-02-15. 
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 Bestämmelsen i 38 § har i jämförelse med den gamla lydelsen fått en mer generell utform-

ning, man nämner inga exempel på vad i konkurrensklausulen som man ska utgå från vid i bedöm-

ningen av skäligheten. Man har även låtit bli att ange de intressen som ska vägas mot varandra. 

Tillämpningsområdet av bestämmelsen har inte ändrats, inte heller bedömningsgrunderna, det som 

ändrats är att det ges större möjligheter till jämkning.22 

 En av anledningarna till att man fann en ändring av 38 § påkallad var den överenskommelse 

mellan fackförbunden som gällt sedan 1969 gällande användningen av konkurrensklausuler. I för-

arbetet till omarbetningen av paragrafen säger man att det skett en betydande förändring i inställ-

ningen till konkurrensklausuler sedan avtalslagens tillkomst och att detta framför allt kommit till 

uttryck i den överenskommelse som träffats mellan förbunden 1969. ”Enligt utredningens mening 

är det inte rimligt att konkurrensklausuler fortfarande är underkastade en särreglering som inte står 

i samklang med vad som eljest antas skola gälla.” Överenskommelsen ger alltså enligt utredningen 

uttryck för vad som faktiskt gällde på marknaden angående konkurrensklausuler och att det inte 

var rimligt att lagstiftningen inte återspeglade detta.23 Att överenskommelsen återspeglar ett på 

arbetsmarknaden mer allmänt rådande synsätt som bör tjäna som förebild vid tillämpningen av 38 

§ AvtL även på anställningsavtal som faller utanför överenskommelsens tillämpningsområde har 

även konstaterats i praxis.24 

 Vidare konstateras att det bör öppnas möjligheter att jämka konkurrensklausuler i större ut-

sträckning än vad som hittills gjorts. De principer som kommit till uttryck i överenskommelsen 

ansåg man skulle gälla på marknaden i sin helhet och alltså även på de arbetsavtal som faller utanför 

det tillämpningsområde som överenskommelsen gäller för. 1969 års överenskommelse tillämp-

ningsområde var begränsat till att endast gälla företag som bedrev verksamhet av teknisk natur men 

lagstiftaren ansåg alltså att dessa principer även borde gälla för andra verksamhetsområden.25 Att 

kollektivavtalet ska tjäna som ett slags förebild har också fastslagits i rättspraxis. Redan i AD 1977 

nr 167 som rörde tillämpning av 38 § avtalslagen i dess äldre lydelse uttalade domstolen att det inte 

utan vidare kunde antas att konkurrensklausuler i anställningsförhållanden, vilka låg vid sidan av 

1969 års avtal, skulle sakna giltighet men att en starkt restriktiv syn på sådana klausuler var befo-

gad. 

                                                      
22 Prop 1975/76:81 s 148-149 
23 Prop 1975/76:81 s 148 
24 AD 1994 nr 65 
25 Anf prop s 148  
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 Vid tillämpning av bestämmelsen tyckte man att det låg nära till hands att göra en jämförelse 

med innehållet i överenskommelser om konkurrensklausuler i kollektivavtal. Vid en sådan jämfö-

relse ska tas i beaktning att förhållandena på olika områden kan skilja sig åt avsevärt. Även i and-

ratyper av avtal kan det vara påkallat att hämta vägledning från kollektivavtal beträffande en spe-

ciell fråga, detta motiveras av att kollektivavtalet återspeglar den allmänna uppfattningen om vad 

som kan anses rimligt gällande konkurrensklausulens räckvidd.  

 Generellt är konkurrensklausuler kombinerade med en vitesklausul, när så är fallet ska 38 § 

tillämpas på konkurrensklausulen och 36 § tillämpas på vitesklausulen. Däremot kan en vitesklau-

sul påverka helhetsbedömningen av avtalet och därmed även skälighetsbedömningen av konkur-

rensklausulen men en konkurrensklausul kan anses fullt skälig medan vitet kan anses oskäligt enligt 

36 § AvtL och sättas ned.26  

 Bestämmelsen är tänkt att tillämpas såväl på konkurrensklausuler i tjänsteavtal som på kon-

kurrensklausuler i avtal mellan näringsidkare, t.ex. i samband med överlåtelse av en rörelse.27 

 

2.3 Intresseavvägning; arbetsgivaren, arbetstagaren och samhället 

Den intressekonflikt som blir aktuell gällande konkurrensklausuler gäller de två motstående intres-

sen avtalsfrihet och rätten att fritt konkurrera. Den senare av de båda representerar i detta fall ar-

betstagarens intresse och den dispositiva utgångspunkten i svensk rätt att arbetstagare får börja 

konkurrera direkt efter avslutad anställning.28 Avtalsfriheten representerar arbetsgivarens intresse 

av möjligheten att skydda sig mot konkurrens. I samhällets intresse ligger att hitta en perfekt balans 

mellan de båda intressena där man maximerar nyttan för båda parter utan att det sker på bekostnad 

av den andra.29    

 Faktorer som påverkar intresseavvägningen är exempelvis hur arbetsgivaren kan påverkas att 

satsa mer på personalens utbildning, teknisk forskning kan stimuleras och viljan ökar hos arbetsgi-

vare att tillåta en framväxt av beroenden mellan kunder och enskilda anställda. För arbetstagare 

finns en risk för inlåsning och en allmänt sett svagare position i anställningen genom att uppsägning 

försvåras. Därtill finns intressen hos utomstående dels hos arbetsgivare som försöker att rekrytera 

                                                      
26 Lagkommentar till 38 § AvtL, p 7, ”www.wolterskluwer.se/docview?state=4733”, lydelse 2016-02-15. 
27 Prop 1975/76:81 s 149 
28 Domeij, Bengt, Förhandlade konkurrensklausuler för anställda, JT 2013/14, s 272 
29 Adlercreutz, Axel, Flodgren, Boel, Om konkurrensklausuler i anställningsavtal och vid företagsöverlåtelser, s. 17 

och 20 
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inom branschen, dels samhällsintresset av uppsägningar som leder till nystartade företag. Avväg-

ningen mellan konkurrensmöjligheter och stabilitet vid anställningsförhållanden har länge ansetts 

vara svår.30  

                                                      
30 Domeij, Bengt, Förhandlade konkurrensklausuler för anställda, JT 2013/14, s 272-273 
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3. Skälighetsbedömningen enligt AD och 38 § 

3.1 Berättigat intresse 

Utgångspunkten vid bedömning av konkurrensklausulers giltighet vid domstolsprövning är 38 § 

AvtL som stadgar att personen som gjort utfästelsen inte är bunden av konkurrensklausulen om 

den sträcker sig längre än vad som kan anses skäligt. I AD är man konsekvent med att påpeka att 

praxis präglas av en starkt restriktiv syn på konkurrensklausuler i anställningsavtal.31 I AD 1994 

nr 65 säger man att beträffande anställningsförhållanden som ligger vid sidan av användningsom-

rådet i 1969 års överenskommelse ”… att det visserligen inte utan vidare kan antas att konkurrens-

klausuler i sådana anställningsförhållanden skulle sakna giltighet, men att det borde vara befogat 

med en starkt restriktiv syn på sådana klausuler.” 

 Prövning av en konkurrensklausuls skälighet ska göras utifrån en helhetsbedömning av samt-

liga föreliggande omständigheter.32 Vid denna beaktas för det första i vilken utsträckning det in-

tresse som arbetsgivaren vill skydda med konkurrensklausulen är berättigat. Om man kan konsta-

tera att konkurrensklausulen har ett berättigat syfte ska intressets tyngd bedömas.33 Som berättigat 

syfte anses följande enligt praxis:34 att skydda tekniskt/företagsspecifikt kunnande som arbetsgiva-

ren förvärvat eller utvecklat, att skydda företagshemligheter och att skydda bestående kundrelat-

ioner med tyngd på de som tillkommit genom aktiv kundbearbetning från arbetsgivarens sida. De 

kommande rubrikerna kommer att beröra bedömningen av de intressen som anses berättigat enligt 

AD med utgångspunkt i olika rättsfall. 

 

3.1.1 Att skydda tekniskt/företagsspecifikt kunnande  

I AD 1984 nr 20 var det fråga om en konkurrensklausul som inte ansågs vara bindande för en 

ingenjör i värmeteknikbranschen eftersom ingenjörens arbete hos arbetsgivaren inte ansågs inne-

fatta vare sig tekniska eller kommersiella företagshemligheter.  

 Företaget hade hävdat att det var fråga om att skydda det berättigade intresset företagsspeci-

fikt kunnande. AD gjorde bedömningen utifrån 1969 års avtal. I överenskommelsen ska sådant 

kunnande vara jämförbart med en tillverkningshemlighet. Vilket innebär att det måste vara fråga 

                                                      
31 AD 2015 nr 8 
32 AD 2009 nr 63 
33 AD 2015 nr 8 
34 AD 2015 nr 8 
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om en kunskap som arbetsgivaren vill hålla hemlig. Av texten i ingressen till 1969 års överens-

kommelse kan man dra den slutsatsen att vad som åsyftas är sådant kunnande som kallas hemlig 

knowhow. Som ett sammanfattande begrepp för de i överenskommelsen använda termerna tillverk-

ningshemlighet och företagsspecifikt kunnande skulle man kunna använda begreppet företagshem-

lighet, ett begrepp som också förekommer i ingressen till överenskommelsen, där det för övrigt 

även talas om skyddsvärda hemligheter. I ingressen anges vidare att det är angeläget att arbetsta-

gare som skaffat sig specialutbildning och erfarenhet inom visst område får tillfälle att hos andra 

arbetsgivare tillgodogöra sig kunskaper inom samma område. Utifrån detta kan slutsatsen dras att 

1969 års överenskommelse inte kan ha den innebörden att som företagshemlighet ska räknas an-

ställdas personliga skicklighet, personliga kunskaper och personliga erfarenhet. Vidare följer att 

den mera allmänna kännedom om marknads- och branschförhållanden som förvärvas av anställda 

i inköps- och försäljningsverksamhet i regel inte utgör sådana företagshemligheter som avses i 

1969 års överenskommelse.  

 Arbetstagaren hade under sin anställning hos ett bolag sysslat med försäljning av rör och 

kompensatorer som anpassades för olika typer av industriinstallationer. Leveranserna verkade som 

regel ha anpassats efter varje kunds särskilda behov. Åtminstone i viss utsträckning synes det svets-

ningsarbete som därvid utfördes inom bolaget ha krävt goda yrkeskunskaper hos svetsarna. Ingen-

ting tyder emellertid på att själva det tillverkningsarbete som skedde inom bolaget skulle ha krävt 

sådan särskild kunskap som utgör en teknisk företagshemlighet. I viss utsträckning torde försälj-

ningsarbetet ha krävt tekniska insikter. AD konstaterade att arbetstagaren under sin verksamhet för 

företagets räkning skaffat sig ingående bransch- och produktkännedom som bolaget kan ha funnit 

svårt att ersätta efter att arbetstagaren slutade sin anställning. Bolaget verkade inte ha använt sig av 

några särskilda försäljningsmetoder som skulle kunna karaktäriseras som kommersiella företags-

hemligheter. Utredningen tyder i stället på att situationen varit den som avses i ingressen till 1969 

års överenskommelse, nämligen att arbetstagaren under sin anställning skaffat sig speciella kun-

skaper och en speciell erfarenhet inom ett visst område utan att därmed uppkommit en rätt för 

företaget att genom konkurrensklausul hålla denna kunskap hemlig såsom en företagshemlighet. 

AD kommer alltså till den slutsatsen att arbetstagarens arbete för bolagets räkning inte ligger inom 

användningsområdet för 1969 års överenskommelse. AD kom i enlighet med vad som ovan anförts 

fram till att det inte kunde anses skäligt att kräva arbetstagaren att utfästa sig till att inte utöva 
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konkurrerande verksamhet med bolaget när hans anställning i bolaget upphört. Konkurrensklausu-

len i anställningskontraktet ansågs därmed inte bindande. 

 

3.1.2 Att skydda bestående kundrelationer 

I AD 2015 nr 8 gällde det en konkurrensklausul vars syfte var att skydda befintliga kundrelationer. 

Vid bedömningen av intressets tyngd sa AD att följande bör beaktas. Klausulen var inte begränsad 

till kunder som bolaget hade när arbetstagaren anställdes, utan omfattade även kunder som tillkom-

mit därefter.35 Klausulen omfattade inte bara kunder som tillkommit genom aktiv kundbearbetning 

eller motsvarande från företagets sida, utan även kunder som valt företaget på grund av arbetsta-

garens kunnande och kompetens. I målet hade inte närmare belysts hur företaget agerat för att värva 

och behålla de aktuella kunderna. AD påpekade att kunderna till helt övervägande del utsett arbets-

tagaren personligen till revisor, och inte företaget som revisionsbolag.36 Dessa förhållanden ska i 

viss mån påverka den tyngd som bolagets intresse ska tillmätas vid den helhetsbedömning av kon-

kurrensklausulen som ska göras. AD ställer här upp ett krav på aktiv kundbearbetning från företa-

gets sida, där en gräns kan dras mellan huruvida kunderna kan anses ha valt arbetstagaren person-

ligen i större utsträckning än vad de har valt företaget. Därutöver bedöms huruvida företaget har 

bearbetat kunderna i någon utsträckning och om de därefter kan anses som företagets eller arbets-

tagarens kunder.  

 

3.1.3 AD:s tolkning av begreppet ”befintlig kund” 

I AD 2010 nr 53 var det bland annat fråga om hur begreppet befintlig kund skulle tolkas i den 

aktuella klausulen, ett begrepp som är förekommande när syftet är att skydda kundrelationer. 

”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 femhundratusen kronor.”  

Enligt arbetstagaren skulle klausulen tolkas på så vis att den avsåg de kunder som bolaget redan 

hade när denne anställdes. Medan arbetsgivaren menade att den avsåg de kunder som fanns när 

                                                      
35 AD 1992 nr 9 
36 jfr 9 kap 19 § ABL (2005:551) 
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anställningsförhållandet upphörde. AD säger att den första tolkningen inte generellt sett måste vara 

orimlig när det gäller tolkning av konkurrensklausuler men att klausulens ordalydelse i detta fall 

närmast syftade på att begreppet ”befintlig kund” avsåg kunder som bolaget hade vid tidpunkten 

för anställningens upphörande. För detta talar det förhållandet att klausulen är formulerad så att 

förbudet att bearbeta ”befintlig kund” hos bolaget gäller under 60 månader räknat från avgångsda-

tum. Det finns inte något i klausulen som särskilt talar för att begreppet ”befintlig kund” skulle 

vara knutet till någon annan än den enda i klausulen angivna tidpunkten, nämligen avgångsdatum. 

Det har inte heller framkommit att frågan närmare behandlades när anställningsavtalet ingicks.  

 

3.2 Intressets tyngd 

Bedömningen av intressets tyngd är bland annat beroende av vilken bransch det är fråga om i AD 

2010 nr 53 gällde det ett företag som ägnade sig bland annat åt förmedling av försäkringar och 

finansiella tjänster. AD sa att i bedömningen bör beaktas att den som är kund hos ett företag i den 

här branschen kan tänkas anlita flera olika företag, parallellt eller växelvis. Bolagets verksamhet 

skiljer sig här från t.ex. den verksamhet som ett revisionsföretag bedriver. Detta förhållande inver-

kar enligt AD:s mening vid värderingen av vilken tyngd som bolagets intresse ska tillmätas vid den 

helhetsbedömning av konkurrensklausulen som ska göras. Vid bedömningen av bolagets intresse 

vägde det mindre tungt på grund av detta.  

 

3.3 Vad som inte anses vara ett berättigat syfte 

Vad som inte anses som ett berättigat intresse är bland annat syftet att hålla kvar en arbetstagare 

med särskilda kunskaper och särskild kompetens37 eller syftet att motverka marknadskonkurrens. 

Normalt godtas inte som giltigt skäl för införande av en konkurrensklausul i ett anställningsavtal 

att den skall hindra en nyckelmedarbetare att lämna anställningsförhållandet.38  

 

3.3.1 Särskild kunskap och särskild kompetens 

Intresset för ett företag att kvarhålla en person som för företaget är särskilt attraktiv anses inte vara 

                                                      
37 AD 2001 nr 91 och AD 1991 nr 38 
38 AD 2001 nr 91  
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grund för en konkurrensklausul.39 Exempel på detta är när ett företag investerar i en anställds fort-

bildning och därefter vill kunna tillgodogöra sig investeringen och skydda sig från att den anställda 

byter företag och att investeringen därigenom kommer ett anat företag till gagn.40 

 

3.3.2 Marknadskonkurrens  

I AD 2013 nr 24 säger man att när arbetsgivarens syfte tillsynes går längre än att skydda det berät-

tigade intresset kundrelationer och går över till att hindra marknadskonkurrens är gränsen för det 

berättigade intressets skydd överskridet och klausulen har en oskälig räckvidd. Klausulen löd i 

fallet: 

 

”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 an-

ställningen upphört.”  

 

AD konstaterade att arbetstagaren under en relativt lång tid förbjudits att arbeta i en bransch där 

han varit verksam under de senaste sex åren. Någon särskild kompensation skulle inte utgå under 

karenstiden. Enligt AD kunde företaget i och för sig haft ett berättigat intresse i att skydda sina 

befintliga kundrelationer. Såsom konkurrensklausulen var utformad hade den dock ett vidare till-

lämpningsområde än att bara skydda existerande kundrelationer och tycktes närmast syfta till att 

hindra marknadskonkurrens. AD ansåg att konkurrensklausulen var oskälig.41 

 I AD 1994 nr 65 var frågan om följande konkurrensklausul var oskälig: 

"Parterna är vidare överens om att Thelma Carvenius under en tid av tre år efter det att hon av-

slutat sin anställning vid Hjorts Advokatbyrå inte äger rätt att öppna konkurrerande verksamhet 

inom Eskilstuna tingsrätts domicilområde. Skulle ändock Thelma Carvenius påbörja en konkur-

rerande 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."  

Parternas förhållande till varandra reglerades inte i kollektivavtal. Domstolen ansåg att följande 

                                                      
39 Adlercreutz, Axel, Flodgren, Boel, Om konkurrensklausuler i anställningsavtal och vid företagsöverlåtelser, s. 118 
40 Adlercreutz, Axel, Flodgren, Boel, Om konkurrensklausuler i anställningsavtal och vid företagsöverlåtelser, s. 115 
41 AD 2010 nr 53 
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talade mot att arbetstagaren skulle anses bunden vid sin utfästelse. Det har inte varit fråga om att 

genom konkurrensklausulen skydda advokatbyrån mot att fråntas sådana klienter som byrån hade 

redan när arbetstagaren anställdes. Verkningarna av klausulen är betydligt mera omfattande och 

sträcker sig avsevärt längre än som kan motiveras av ett mera begränsat affärsmässigt syfte att 

förhindra arbetstagaren att ta med sig klienter från advokatbyrån. Med hänsyn till klausulens ut-

formning kan denna inte bedömas ha inneburit en endast marginell inskränkning i arbetstagarens 

etableringsfrihet. Härtill beaktade AD i sin bedömning att att arbetstagaren inte hade någon uppse-

endeväckande hög lön eller särskilt förmånliga villkor under sin anställning. AD fastslog att kon-

kurrensklausulen inte kunde bedömas som bindande. 

 

3.4 Arbetstagarens intresse av att fritt kunna konkurrera 

Efter att domstolen gjort en bedömning av huruvida arbetsgivaren har ett berättigat intresse av 

konkurrensklausulen beaktas i viken utsträckning arbetstagaren begränsas att som anställd eller 

egen företagare bedriva yrkesverksamhet. Vid denna bedömning vägs följande omständigheter in, 

(1) omfattningen på den verksamhet som arbetstagaren förbjuds bedriva. 

(2) bindningstidens längd som förbudet omfattas av. I AD 2001 nr 91 gällde bedömningen av om-

ständigheterna i fallet var sådana att konkurrensklausulen skulle anses som bindande för arbetsta-

garen. AD konstaterade till att börja med att bolagets huvudsakliga syfte med införandet av kon-

kurrensklausulen i anställningsavtalet verkade ha varit för att skydda bolagets exklusiva återförsäl-

jaravtal, och inte i första hand att hindra att företagsspecifikt kunnande kom till konkurrenters kän-

nedom.  

 Av betydelse för bedömningen av konkurrensklausulens skälighet är huruvida den inneburit 

förbud för arbetstagaren att verka inom sin bransch. AD sa att en tillämpning av klausulen efter 

dess bokstavliga lydelse framstod det som att arbetstagaren i princip varit helt förhindrad att under 

ett år arbeta inom den bransch han näst intill hela sitt yrkesverksamma liv arbetat i. Slutligen tilla-

des, att arbetstagaren inte kunde anses ha haft en sådan lön eller sådana villkor i övrigt som varit 

bestämda med utgångspunkt från de restriktioner som konkurrensklausulen ålagt honom. AD kom 

fram till att klausulen inte var bindande. 

(3) vilka sanktioner som är kopplade till förbudet. 
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(4) kompensationen under bindningstiden och om arbetstagarens lön eller anställningsvillkor i öv-

rigt har bestämts med utgångspunkt i de restriktioner som klausulen innebär.42 Om klausulen endast 

i marginell utsträckning begränsar arbetstagarens möjlighet att bedriva yrkesverksamhet kan klau-

sulen vara skälig även om någon kompensation inte utgår.43 

(5) omständigheter som ifall klausulen varit föremål för verkliga förhandlingar mellan parterna.44 

Klausulerna har visat sig sällan vara föremål för reell förhandling vid anställningstillfället utan 

formuleras ofta ensidigt av arbetsgivaren.45  

(6) arbetstagarens ställning och anställningstid.46 

(7) även allmänintresset att upprätthålla konkurrens på den marknad som företagen agerar på, bör 

kunna beaktas.47 

 

3.4.1 Exempel på AD:s helhetsbedömning 

3.4.2 AD 2015 nr 8 

I AD:s senaste fall, 2015 nr 8, gällande skälighetsbedömningen var det fråga om en konkur-

rensklausul som omfattade de kunder för vilka arbetstagaren som revisor var kundansvarig under 

sin anställning hos ett företag. Efter en sammanvägning av de omständigheter som anförts ansåg 

AD att konkurrensklausulen, vid en helhetsbedömning, skulle anses oskälig enligt 38 § avtalslagen. 

 Bindningstiden var två år. Arbetstagaren hade, när anställningen upphörde, varit anställd hos 

företaget i 23 år. Denne hade under hela den tiden varit verksam i Kramfors- och Sundsvallsområ-

det. AD antog att arbetstagarens möjligheter att vara verksam som revisor i denna del av landet 

skulle påtagligt begränsas om denne inte fick vända sig till dessa kunder.  Konkurrensklausulen 

var inte utformad som ett förbud för arbetstagaren att utföra revisionsarbete för dessa uppdragsgi-

vare. Klausulen angav istället att arbetstagaren på visst sätt skulle betala ersättning till företaget. 

AD kom fram till att ersättningsskyldigheten till dess utformning kunde jämställas med ett skade-

stånd. Arbetstagarens ersättningsskyldighet motsvarade drygt tio månadslöner i dennes nya anställ-

ning, vilket jämfördes med att ett belopp om sex månadslöner som normalt ska utgöra tillräckligt 

                                                      
42 AD 2099 nr 63 
43 AD 2002 nr 27 och AD 2002 nr 115 
44 AD 1993 nr 40 
45 Domeij, Bengt, Förhandlade konkurrensklausuler för anställda, JT 2013/14, s. 273 
46 AD 1992 nr 9 
47 AD 1994 nr 65 
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skydd för ett konkurrensförbud och som enligt 1969 års överenskommelse anses skäligt. Med be-

aktande av klausulens omfattning och ersättningens storlek ansåg AD att klausulen inte endast 

marginellt inskränkte möjligheten för arbetstagaren att verka som revisor. 

 Arbetstagaren erhåller enligt klausulen inte någon ersättning under bindningstiden. Utred-

ningen ger heller inte stöd för att hans lön eller övriga anställningsvillkor har satts med beaktande 

av den begränsning som konkurrensklausulen medför för honom. 

 Arbetstagaren hade när överenskommelsen träffades lång erfarenhet som revisor och han 

måste ha förstått betydelsen av konkurrensklausuler. Det är inte visat att han utsatts för några sär-

skilda påtryckningar att acceptera konkurrensklausulen. Å andra sidan visar utredningen att kon-

kurrensklausulen har tagits fram av arbetstagarens dåvarande chef utifrån en mall som upprättats 

av företaget och att innebörden av klausulen inte diskuterats mellan parterna, trots att den i flera 

avseenden är oklart formulerad.  

 

3.4.3 AD 2010 nr 53  

I detta fall ansåg AD att konkurrensklausulen innebar en betydande olägenhet för arbetstagaren. 

Förbudet omfattar en ansenlig mängd personer. Bolaget har anfört att med begreppet ”kunder” i 

konkurrensklausulens mening avses samtliga cirka 8 000 personer som var kunder hos bolaget när 

arbetstagaren slutade. Arbetstagaren arbetade med försäljning av finansiella tjänster men bolaget 

hade även inkluderat de kunder som anlitade företaget för en annan tjänst en denna. Det rörde sig 

således om så många personer som betecknas som kunder hos bolaget att arbetstagaren måste antas 

ha svårt att överblicka dem.  

 Det ligger också nära till hands att anta att den kundkrets som är intressant att vända sig till 

för förmedling av den här sortens tjänster trots allt är begränsad. Klausulen torde därför inte endast 

marginellt inskränka arbetstagarens möjligheter att fortsätta verka som säljare av dessa tjänster, i 

allt fall om man beaktar att det geografiska område som varje säljare verkar inom torde vara av-

gränsat, eftersom arbetssättet innefattar personliga sammanträffanden med kunderna.  

Till det sagda kommer klausulens förbudstid om fem år som är avsevärt längre än vad som får 

anses vara praxis. Arbetstagaren har inte heller, såvitt framkommit, fått någon särskild kompensat-

ion för den olägenhet som klausulen innebär Även om redan 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 denne.  
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 En sammanvägning av de omständigheter som har anförts ovan leder enligt AD:s mening till 

att konkurrensklausulen, vid en helhetsbedömning, får anses oskälig. 

 

3.4.4 AD 2013 nr 24 

I en arbetstagares anställningsavtal hos den tidigare arbetsgivaren fanns en konkurrensklausul med 

följande lydelse.  

 

”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 an-

ställningen upphört.” 

 

AD ansåg att det var ostridigt att arbetstagaren direkt efter att han slutade hos företaget tog anställ-

ning hos ett konkurrerande företag. 

 Som tingsrätten konstaterat medförde konkurrensklausulens utformning att arbetstagaren un-

der en relativt lång tid förbjudits att arbeta i en bransch där han varit verksam under de senaste sex 

åren. Någon särskild kompensation skulle inte utgå̊ under karenstiden. Företaget kunde i och för 

sig anses ha haft ett berättigat intresse i att skydda sina befintliga kundrelationer.48 Såsom konkur-

rensklausulen är utformad har den dock ett vidare tillämpningsområde än att bara skydda existe-

rande kundrelationer och tycks närmast syfta till att hindra marknadskonkurrens. Mot bakgrund av 

detta ansåg AD att konkurrensklausulen, var oskälig. 

 

3.4.5 AD 2009 nr 63  

Tre arbetstagare slutade sina anställningar hos ett bolag verksamt inom IT-branschen och bildade 

ett annat bolag som verkade inom samma bransch. Fråga var bland annat om arbetstagarna brutit 

mot konkurrensklausulerna i anställningsavtalen. 

 

Arbetstagare 1  

AD ansåg att företaget, med hänsyn till att arbetstagaren arbetat med bolagets produktutveckling, 

                                                      
48 AD 2002 nr 115 
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i och för sig haft ett berättigat intresse av att binda honom vid en konkurrensklausul. Konkurrens-

klausulen förbjöd enligt sin lydelse arbetstagaren att under en tid av 12 månader bedriva med bo-

laget konkurrerande verksamhet inom ett vidsträckt geografiskt område som inte bara omfattar 

Sverige utan även andra länder. Klausulens utformning medförde alltså att M.D. under en inte 

obetydlig tid förbjöds att verka i den bransch han under lång tid har arbetat i. Trots denna långtgå-

ende förpliktelse har bolaget inte åtagit sig att under klausulens bindningstid kompensera arbetsta-

garen ekonomiskt. Det kan vidare konstateras att varken hans lön eller övriga anställningsvillkor 

synes ha bestämts med utgångspunkt i de restriktioner som konkurrensklausulen inneburit för ho-

nom. En sammanvägning av ovanstående faktorer medför enligt AD:s mening att klausulen ska 

anses oskälig. 

 

Arbetstagare 2 och 3  

Arbetstagare 2 har till skillnad från arbetstagare 1 inte arbetat med produktutveckling, utan med 

försäljning främst genom att träffa kunder. Arbetstagare 3:s arbetsuppgifter har endast delvis be-

stått i att utveckla hårdvara för företagets applikationer. Därutöver har han till stor del arbetat med 

inköp och leveranser samt monteringsuppgifter. Som tingsrätten angett ger inte utredningen belägg 

för att dessa två har haft några närmare insikter i företagets utvecklingsarbete i fråga om det som 

framför allt får betecknas som den mer företagsspecifika delen av bolagets verksamhet. Med hän-

syn till det anförda anser AD att bolagets intresse av att upprätthålla konkurrensklausuler i förhål-

lande till dem får anses begränsat.  

 Vidare finner AD inte det visat att klausulernas utformning över huvud taget diskuterades 

med dem. Enligt klausulernas lydelse har dem inte rätt att bedriva någon med företaget konkurre-

rande verksamhet. För arbetstagare 3:s del uppgick klausulens bindningstid till 12 månader medan 

bindningstiden för arbetstagare 2:s del uppgick till sex månader. För arbetstagare 2 gällde därtill 

den begränsningen att omfattningen av konkurrensförbudet enligt lydelsen avsåg konkurrerande 

verksamhet rörande viss mjukvara. För båda gällde att konkurrensförbudet enligt klausulernas ly-

delse var geografiskt omfattande och sträckte sig även till länder utanför  

Sverige. Enligt AD:s mening kan konkurrensförbudet som det formulerats i klausulerna inte ses 

som enbart marginellt ingripande för någon av dem två. Även med hänsyn till de begränsningar i 

omfattningen som gällde för Arbetstagare 2:s del. Inte heller dessa två har såvitt framkommit sär-
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skilt kompenserats ekonomiskt för konkurrensbegränsningen. Vid en helhetsbedömning av den fö-

religgande situationen med beaktande av såväl att företaget får anses ha haft ett begränsat intresse 

av att upprätthålla dessa konkurrensförbud som att de två arbetstagarna skulle ha kommit att i hög 

grad beröras av konkurrensbegränsningen finner AD att klausulerna får anses oskäliga. 

 

3.4.6 Eftergift av klausulen under processen  

I AD 2013 nr 24 avgjordes även en relevant rättsfråga, nämligen huruvida arbetsgivaren kunde 

begränsa konkurrensklausulens räckvidd under processen och att klausulens skälighet därmed 

skulle bedömas utifrån detta. Arbetsgivaren hade i tingsrätten begränsat räckvidden av klausulen 

och gjort gällande att klausulens skälighet skulle bedömas mot bakgrund av denna begränsning.  

Av allmänna regler följer att en avtalspart normalt kan efterge ett krav på att motparten ska följa 

avtalet. Arbetsgivaren skulle därför i och för sig ensidigt kunna begränsa arbetstagarens åtagande 

enligt konkurrensklausulen. Frågan är om klausulens skälighet ska bedömas med beaktande av den 

eftergift som företaget gjort efter att arbetstagaren slutat sin anställning och påbörjat sin anställning 

hos sin nya arbetsgivare.  

 När AD prövat om en konkurrensklausul är skälig har detta normalt skett utifrån klausulens 

lydelse och innebörd vid anställningens upphörande och utan att domstolen beaktat om det kunde 

vara skäligt att genom avtal förbjuda den konkurrerande verksamhet som arbetstagaren faktiskt 

kommit att bedriva efter anställningen.
 
I ett fall har dock AD inte bedömt skäligheten utifrån klau-

sulens innebörd vid anställningens upphörande, utan med beaktande av en begränsning av konkur-

rensklausulens omfattning som arbetsgivaren gjort efter att anställningen upphört.
 
Någon etablerad 

lagtolkning eller rättsgrundsats kan inte sägas föreligga i denna fråga. 
 

 Enligt AD:s mening finns starka betänkligheter mot att bedöma skäligheten av den aktuella 

konkurrensklausulen utifrån den begränsning som företaget har gjort av dess räckvidd. Syftet med 

omarbetningen av 38 § AvtL var inte enbart till att utvidga möjligheten att jämka oskäliga avtal 

utan förhoppningen var också att reformen skulle bidra till en avtalspraxis där oskäliga avtalsvillkor 

inte används. Om det förekommer konkurrensklausuler i anställningsavtal som sträcker sig längre 

än vad som är skäligt kan detta leda till inlåsningseffekter och minska rörligheten på arbetsmark-

naden, eftersom det kan vara svårt för en arbetstagare att avgöra om klausulen är skälig eller inte. 

Svårigheten att förutse verkan av en konkurrensklausul skulle öka ytterligare om det accepteras att 
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en arbetsgivare, efter att anställningen upphört eller till och med efter att arbetstagaren börjat bed-

riva 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 företaget 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 mark-

naden endast förekommer godtagbara sådana.  

 AD konstaterade avslutningsvis att prövningen av om konkurrensklausulen är skälig ska ske 

utifrån klausulens innebörd när anställningen upphörde och utan beaktande av de eftergifter av 

klausulens tillämpningsområde som gjorts därefter.  
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4. 1969 års avtal 

4.1 Allmänt 

1969 års överenskommelse ingicks mellan Svenska Arbetsgivareföreningen (numera svenskt Nä-

ringsliv), Sveriges Arbetsledareförbund (numera Ledarna) och Sveriges Civilingenjörsförbund 

(numera Sveriges Ingenjörer)
 
vars syfte var att begränsa användningsområdet för konkurrensklau-

suler och därigenom reglera det materiella innehållet i dessa.49  

Avtalet föregicks av ett ramavtal från 1947 mellan SAF och SIF i vilket det gavs uttryck för viktiga 

principer som i flera avseenden byggde på motivuttalanden till 1915 års version av 38 § AvtL, som 

även återkom i 1969 års avtal.50 
 

 Överenskommelsen föregås av en ingress där parterna redogör för bakgrunden till avtalet. 

Ingressen kan ses som ett slags förarbeten och intentionsförklaring till överenskommelsen eftersom 

den ger anvisningar om hur själva avtalstexten ska tolkas.51 I ingressen säger man att den höga 

materiella standarden i Sverige beror på tekniska och kommersiella framsteg och att detta möjlig-

gjort ständigt höjd produktivitet och förbättrad marknadsföring. Man spådde fortsatt höga krav på 

näringslivet avseende snabb produktivitetshöjning, förbättrad marknadsföring, snabb teknisk och 

kommersiell utveckling. 

 Det konstaterades att ett växande antal företag ägnade sig åt produkt- och metodutveckling 

samt marknadsanalys och marknadsföring. Vidare uttrycktes vikten av att ett företag har möjlighet 

att behålla den kunskap, know-how, som företagen utvecklar i synnerhet när hemligheterna inte 

kan skyddas av patent eller registreringsförfarande.  

 När sakliga skäl förelåg ansågs att företagen skulle kunna ställa mer långtgående krav på sina 

anställda än den allmänna lojalitetsplikt som gäller i anställningen och införa en konkurrensklausul 

anställningsavtalet. Arbetsgivarens intresse av att skydda verksamheten mot konkurrens ska vägas 

mot att det för arbetstagarna liksom även för näringslivet i stort kan vara betydelsefullt att de an-

ställda har frihet att ta anställning där de bäst kan utnyttja utbildning, yrkeserfarenhet och special-

kunskaper. Det framstod även som angeläget att arbetstagare som skaffat sig specialutbildning och 

erfarenhet inom visst område, får tillfälle att hos andra arbetsgivare tillgodogöra sig kunskaper 

                                                      
49 Adlercreutz, Axel, Flodgren, Boel, Om konkurrensklausuler i anställningsavtal och vid företagsöverlåtelser, s. 55 
50 Adlercreutz, Axel, Flodgren, Boel, Om konkurrensklausuler i anställningsavtal och vid företagsöverlåtelser, s. 53 
51Adlercreutz, Axel, Flodgren, Boel, Om konkurrensklausuler i anställningsavtal och vid företagsöverlåtelser, s. 55 
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inom samma område och att där skaffa sig vidgad erfarenhet och kunskap.  

 I avtalets punkt fem säger man att utöver det som stadgas i avtalet bör konkurrensklausuler i 

övrigt utformas i överensstämmelse med till överenskommelsen bifogad bilaga, ”Formulär till kon-

kurrensklausul att intas i tjänsteavtal”. I bilagan tas viktiga preciseringar upp, som vilken ersättning 

som ska utgå under bindningstiden och hur vitet ska beräknas.  

 

4.2 Tillämpningsområde 

”… allt i den mån sagda frågor berör anställda, vilka är medlemmar av arbetstagarorganisation-

erna.” 

Avtalet är alltså enligt lydelsen endast tillämpligt på arbetstagare som är medlem i någon av de 

avtalsbundna arbetstagarorganisationerna, vilket avviker från normalfallet i vilket en kollektivav-

talsbunden arbetsgivare är skyldig att tillämpa avtalet även på oorganiserade arbetstagare. Enligt 

AD:s praxis kan arbetsgivaren inte sluta rättsligt bindande avtal med arbetstagaren som går utanför 

överenskommelsen för arbetstagare vars arbete faller under något av de avtalsslutande arbetstagar-

organisationernas område.52  

I AD 1984 nr 20 där fråga var om en konkurrensklausuls skälighet var det ett verkstadsföretag 

som var bundet av 1969 års överenskommelse och en arbetstagare som inte tillhörde någon orga-

nisation. AD konstaterade att arbetstagaren i och för sig hade en anställning som omfattades av 

överenskommelsen och att om denne varit organiserad hade avtalet varit direkt tillämpligt för 

denne. AD sa att det inte kan anses vara skäligt att en av kollektivavtalet bunden arbetsgivare skulle 

ha större möjligheter att använda konkurrensklausuler beträffande anställda som står utanför de 

avtalsslutande organisationerna, än han enligt avtalet har beträffande anställda som tillhör de av-

talsslutande arbetstagarorganisationerna. I detta läge måste enligt AD:s mening skälighetspröv-

ningen enligt 38 § AvtL göras med tillämpning av de materiella regler som finns i 1969 års över-

enskommelse. 

  

4. 3 Tillämpningsundantag 

Om ett företag beslutar att införa konkurrensklausul för en person som ännu inte fyllt 27 år och 

                                                      
52 Fahlbäck, Reinhold, Företagshemligheter, konkurrensklausuler och yttrandefrihet, s. 136-137 

https://www5-infotorg-se.ezp.sub.su.se/rb/MainServlet?query=rbdoc&sf=HY&link=SFSS+SFSS_1915_218_kap0#0_38
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som vid anställningstillfället är nyutexaminerad, bör klausulen i normalfallet inte kunna göras gäl-

lande om anställningen upphör inom sex månader från anställningstillfället. 

 I det bifogade formuläret kan konkurrensförbudet inte göras gällande i det fall att arbetsgi-

varen sagt upp anställningsavtalet men om arbetsgivarens uppsägning föranletts av avtalsbrott från 

den anställdes sida gäller konkurrensförbudet. Det gäller heller inte när den anställde sagt upp an-

ställningen och detta föranletts av avtalsbrott från arbetsgivarens sida. Med avtalsbrott förstås så-

dan åtgärd eller underlåtenhet, som ger motparten rätt att häva anställningsavtalet med omedelbar 

verkan. 

 

4.4 När får konkurrensklausuler användas enligt överenskommelsen? 

Konkurrensklausuler får endast förekomma hos arbetsgivare  

- som är beroende av självständig produkt- eller metodutveckling och  

- som genom utvecklingsarbete av angivet slag skaffar sig tillverkningshemligheter eller jämförbart 

företagsspecifikt kunnande, (med dessa ska även arbetsgivare som genom avtal har förvärvat till-

verkningshemligheter likställas.) 

- och att det vid ett röjande av ovan beskrivet slag för konkurrenter, måste anses kunna medföra 

påtagligt men. 

 Konkurrensklausuler ska endast förekomma för arbetstagare som under anställningen fått 

vetskap om tillverkningshemligheter eller därmed jämförbart kunnande och som genom utbildning 

eller erfarenhet har möjlighet att använda sig av denna vetskap. 

 När en arbetsgivare ska bedöma huruvida en konkurrensklausul ska införas i ett anställnings-

avtal och fastställa innehållet i denna ska det ske efter prövning i varje enskilt fall. Arbetsgivaren 

ska vid denna bedömning ta hänsyn 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.  

 I avtalet tas frågan upp om enligt överenskommelsen konkurrensklausuler kunde binda för-

säljare eller kameral personal. Man kom fram till att så kunde ske under de förutsättningar som 

redovisats ovan.   
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4.5 Bindningstid  

Konkurrensklausulens bindningstid ska inte vara längre än den beräknade livslängden för arbets-

givarens skyddsvärda know-how eller därmed jämförbara kunnande. Med hänsyn till arbetstaga-

rens intresse av att fritt kunna disponera över sin arbetskraft bör dock bindningstiden i normalfallet 

inte överstiga 24 månader eller, om ovan nämnda livslängd är kort 12 månader.  

 

4.6 Ersättning 

Om anställningsavtalet upphör att gälla efter uppsägning på annan grund än pensionering är arbets-

givaren skyldig att utge ersättning för den olägenhet som gällande konkurrensförbudet innebär för 

den anställde. Arbetsgivaren ska för varje månad som förbudet gäller, betala skillnaden mellan den 

anställdes arbetsinkomst hos arbetsgivaren vid anställningens upphörande och den lägre inkomst 

som den anställde därefter tjänar i sin nya anställning. 

       Ersättningen ska inte överstiga 60 % av månadsinkomsten från arbetsgivaren vid anställning-

ens upphörande och inte 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 från den dag, när arbetsgivaren genom rekommenderat brev erhållit del av den anställdes 

framställning därom.  

       Undantaget från arbetsgivarens ersättningsskyldighet är om den anställde avskedas på grund 

av grovt avtalsbrott. Om så är fallet kan arbetsgivaren efter hörande av sitt arbetsgivarförbund och 

av arbetstagarorganisation, som den anställde tillhör, helt eller delvis dra in förmånen av ersättning. 

       Arbetsgivaren kan genom meddelande till den anställde befria denne från skyldigheten att 

iaktta konkurrensförbudet, varvid arbetsgivarens ersättningsskyldighet enligt ovan upphör. Vid till-

lämpningen ska följande iakttas: Meddelar den anställde arbetsgivaren, att han överväger att sluta 

sin anställning, skall arbetsgivaren, om den anställde så begär, inom en vecka meddela, om och i 

vilken mån arbetsgivaren avser att låta konkurrensklausulen äga giltighet. Ett sådant meddelande 

får inte ensidigt ändras av arbetsgivaren, förrän tolv månader förflutit från det meddelandet lämna-

des.  
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4.7 Skadestånd 

Normerat skadestånd bör sättas i rimlig relation till arbetstagarens lön. I allmänhet ska ett skade-

ståndsbelopp motsvarande sex genomsnittliga månadsinkomster utgöra tillräckligt skydd för kon-

kurrensförbudet. Med genomsnittlig månadsinkomst avses här genomsnittet av de belopp, som ar-

betstagaren per månad uppburit som fast lön, provision etc under sista anställningsåret. Vid uträk-

nandet av den genomsnittliga månadsinkomsten ska hänsyn tas endast till tid, under vilken arbets-

tagaren i normal omfattning utfört arbete för arbetsgivarens räkning.  

 

4.8 Vite 

Om den anställde avsiktligt eller genom grov vårdslöshet överträder konkurrensförbudet, är denne 

skyldig att för varje gång detta sker att till arbetsgivaren betala normerat skadestånd med ett över-

enskommet belopp gånger den anställdes genomsnittliga månadsinkomst från arbetsgivaren. Den 

anställdes genomsnittliga månadsinkomst ska förstås på samma sätt som under föregående rubrik 

redovisats. Om det med hänsyn till den anställdes ringa skuld, arbetsgivarens förhållande i avse-

ende av tvistens uppkomst eller omständigheterna i övrigt kan anses skäligt, bör skadeståndets 

belopp sättas ned. 

Har den anställde brutit konkurrensförbudet genom att ta anställning hos konkurrerande fö-

retag kan alltså normerat skadestånd utkrävas av honom.  Den omständigheten, att den anställde 

sedan förhållandet påtalats fortsätter sin anställning hos det konkurrerande företaget, ska enligt 

överenskommelsen inte anses innebära ny överträdelse av konkurrensklausulen. 

 

4.9 Underrättelse om konkurrensklausul till facken 

Om en konkurrensklausul tas in i ett tjänsteavtal för arbetstagare, som är medlem av något av SIF, 

SALF eller CF, ska arbetsgivaren ofördröjligen underrätta vederbörande klubb om detta.  

I den mån klubb saknas, avses lokala representanter för vederbörande arbetstagarorganisation.  

 Det ska enligt avtalet finnas en regelbunden genomgång av beståndet av konkurrensklausuler 

från arbetsgivarens sida. Varje företag med en eller flera anställda, i vilkas tjänsteavtal konkurrens-

klausuler intagits, ska vartannat år till berörda lokala fackklubbar överlämna förteckning över 

alltjämt gällande konkurrensklausuler avseende medlemmar. I samband med detta ska man inom 

företaget överväga, om och i vilken mån klausulerna fortfarande är påkallade. Förteckningarna kan 

även uppta anställda, för vilka konkurrensklausuler anses böra införas eller skärpas men med vilka 
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företaget ännu inte träffat överenskommelse om detta.  

 Om en avlämnad lista inte skulle uppta 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, ska ifrågavarande klausul förlora sin 

giltighet, om inte företaget vidtar rättelse inom en vecka från det klubben påpekade underlåtenheten 

för företaget. 
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5. 2015 års avtal 

5.1 Allmänt 

Under 2014 sa Svenskt Näringsliv upp 1969 års avtal om konkurrensklausuler och under 2015 har 

ett nytt avtal förhandlats fram mellan dem och PTK och blev gällande från 1 december 2015.53 I 

det nya avtalet har vissa förändringar och uppdateringar gjorts i förhållande till det gamla avtalet.  

 I avtalets ingress skriver man att utvecklingen går mot att företagshemligheter får allt större 

betydelse i konkurrenshänseende. Den stora skillnaden mot det gamla avtalet är att man inte längre 

begränsar avtalet att gälla för verksamhet av teknisk natur, istället konstaterar man att det i samtliga 

typer av företag kan finnas företagshemligheter. Därmed vidgar man avtalets nuvarande tillämp-

ningsområde och tar bort tidigare begränsningar i typ av verksamhetsområde. 

 Man skriver vidare i ingressen att företagshemligheter kan vara av stor betydelse för verk-

samheten och det är av vikt för både företagen och deras anställda att dessa kan behållas inom 

verksamheten och inte användas i konkurrerande verksamhet. Motiveringen är likt det gamla avta-

let att det är fråga om den typen av värden som inte kan skyddas genom patent eller liknande 

registreringsförfaranden och att företag i vissa fall behöver kräva lojalitet och tystnadsplikt under 

viss tid av en arbetstagare även efter att den allmänna lojalitetsplikten upphört. 

 Liksom i det gamla avtalet tar man upp det motstående intresset att vikten av att värna om 

konkurrensen i näringslivet, samt att möjliggöra för enskilda individer att kunna utnyttja sina yr-

keskunskaper och personliga kunnande på hela arbetsmarknaden, en god rörlighet på arbetsmark-

naden är viktig för både arbetsgivare och arbetstagare.  

 Införande av en konkurrensklausul i ett anställningsavtal ska därför ske efter prövning av 

behovet det enskilda fallet, liksom i det gamla avtalet, med tillägg att parterna är medvetna om att 

gällande rätt innebär en restriktiv hållning konkurrensklausuler. Att det ska innebära en restriktiv 

hållning finns inte att finna i det gamla avtalet och man kan därigenom se hur avtalet har tagit 

hänsyn till den inställning som man har utvecklat i praxis.54 

 Likt i det gamla avtalet har man använt sig av en bifogad exempelklausul. I avtalet punkt 7 

klargörs dock att denna exempelklausul till skillnad från den i det gamla avtalet, inte utgör en del 

av kollektivavtalet. Viktiga stadganden som återfinns i det gamla avtalets exempelklausul så som 

ersättning m.m. har istället tagits in i själva avtalstexten. Exempelklausulen är i detta fall precis 

                                                      
53 http://www.kollega.se/nya-regler-ska-hindra-oskaliga-avtal, lydelse 2016-02-17 
54 AD 2015 nr 8 

http://www.kollega.se/nya-regler-ska-hindra-oskaliga-avtal
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vad den utger sig för att vara, hjälp och vägledning vid utformandet av en konkurrensklausul.  

 

5.2 Tillämpningsområde 

Detta avtal är tillämpligt för medlemmar av arbetsgivarorganisationer som antagit avtalet, samt för 

medlemmar av tjänstemannaorganisationer som antagit avtalet. Avtalet är även tillämpligt för ut-

anförstående arbetstagare hos företag som är bundna av avtalet. Det är tillämpligt på sådana kon-

kurrensklausuler som införs i anställningsavtal i samband med anställningens ingående eller under 

bestående anställning och som innebär ett förbud mot att ta anställning eller på annat sätt bedriva 

eller befattning med konkurrerande verksamhet. Parterna är medvetna om att det förekommer andra 

typer av avtal som syftar till att ge arbetsgivaren ett skydd mot konkurrerande verksamhet och är 

ense om att detta avtal inte har tillämpning på andra typer av avtal än de som anges i första stycket. 

Arbetstagare som med hänsyn till arbetsuppgifter och anställningsvillkor får anses ha företagsle-

dande eller därmed jämförlig ställning är undantagna från avtalets tillämpning.  

I avtalet har man i enlighet med gällande rättsliga principer infört att avtalsbunden arbetsgivare 

även är skyldig att tillämpa avtalet på arbetstagare som är oorganiserade, vilket fastslagits i praxis.  

 

5. 3 Tillämpningsundantag 

Konkurrensklausul för arbetstagare som vid anställningstillfället är nyutexaminerad bör utformas 

på så vis att klausulen inte kan göras gällande tidigare än sex månader efter anställningstillfället, 

såvida inte särskilda skäl talar för annat.  

Förändringen som skett angående denna typ av arbetstagare är att den tidigare stadgade åldersgrän-

sen på 27 år har tagits bort, numera gäller alltså undantaget även för nyutexaminerade som är 27 år 

och äldre.  

 Konkurrensklausul kan inte göras gällande när anställningen upphört p.g.a. att arbetsgivaren 

sagt upp anställningsavtalet på grund av arbetsbrist, att arbetsgivaren valt att upplösa anställnings-

förhållandet enligt 39 § anställningsskyddslagen, eller att arbetsgivaren i väsentlig mån har åsido-

satt sina åligganden mot arbetstagaren med verkan att arbetstagaren haft grundad anledning att 

frånträda anställningen.  
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5.4 När får konkurrensklausuler användas enligt överenskommelsen?
 

Som förutsättning för att avtala om en konkurrensklausul med en arbetstagare gäller att  

-det i arbetsgivarens verksamhet finns företagshemligheter samt att  

-det föreligger risk att arbetsgivaren skulle lida skada i konkurrenshänseende om företagshemlig-

heterna skulle röjas och användas i konkurrerande verksamhet och att  

-arbetstagaren i anställningen har tillgång till eller får kännedom om företagshemligheter, samt att 

-arbetstagaren genom utbildning eller erfarenhet har möjlighet att använda företagshemligheterna 

på ett sätt som medför skada i konkurrenshänseende.  

 Konkurrensklausuler ska därmed användas restriktivt och inte för arbetstagare som inte själva 

har kunskap och förmåga att använda företagshemligheterna. Någon begränsning föreligger inte i 

förhållande till en specifik yrkeskategori i och för sig, utan en bedömning av behov och skälighet 

ska göras i det enskilda fallet.  

 En konkurrensklausul kan normalt inte träffas med en vars anställning gäller för viss tid.  

 Vid en bedömning i enskilt fall kring lämpligheten och skäligheten att ta in en konkurrensklausul 

i ett anställningsavtal ska arbetsgivarens intresse av att företagshemligheterna kan behållas i verk-

samheten och inte komma till användning utanför densamma vägas mot arbetstagarens intresse av 

att fritt kunna utnyttja sina kunskaper och sin förmåga och den olägenhet som en konkurrensklausul 

därmed innebär. I intresseavvägningen ska beaktas arbetsgivarens verksamhetsområde och bransch 

samt arbetstagarens arbetsuppgifter, utbildning och erfarenhet, ansvarsområde, ställning, m.m.  

 Parterna är överens om att det i undantagsfall kan vara befogat med en konkurrensklausul 

även i anställning för viss tid till exempel för anställda som fortsätter att vara anställda efter att de 

har fyllt 67 år. En annan situation där det kan vara befogat är för anställda med särskilda expert-

kunskaper och där alternativet till en visstidsanställning kan vara ett uppdragsavtal, i vilket regler 

om konkurrensförbud kan gälla. I de ett avtal om visstidsanställning innehåller en konkurrensklau-

sul, ska regeln om att en konkurrensklausul inte kan göras gällande om en anställning upphör efter 

uppsägning på grund av arbetsbrist inte tillämpas i det fallet att visstidsanställningen upphör vid 

den avtalade tiden och inte följs av en ny anställning. 
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5.4.1 Typ av verksamhet – närmare om begreppet företagshemligheter 

Det gamla avtalet var gällande angående verksamheter som var beroende av självständig produkt- 

eller metodutveckling och som genom utvecklingsarbete av angivet slag skaffat sig tillverknings-

hemligheter eller därmed jämförbart företagsspecifikt kunnande. Det nya avtalet gäller alla företag 

i vilka det finns företagshemligheter. Det vidgade tillämpningsområdet speglar den förskjutning av 

marknaden som skett från att industriföretag dominerat till ett växande kunskapsknutet näringsliv. 

Begreppet ”företagshemligheter” ska enligt avtalet ha samma betydelse som det idag har enligt 

lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter. Eventuella lagändringar ska inte innebära att 

avtalets begrepp ändras.  

 

”1 § Med företagshemlighet avses i denna lag sådan information om affärs- eller driftförhål-

landen i en näringsidkares rörelse som näringsidkaren håller hemlig och vars röjande är ägnat 

att medföra skada för honom i konkurrenshänseende. 

        Med information förstås både sådana uppgifter som har dokumenterats i någon form, in-

begripet ritningar, modeller och andra liknande tekniska förebilder, och enskilda personers 

kännedom om ett visst förhållande, även om det inte har dokumenterats på något särskilt sätt.” 

 

5.4.2 Information 

Begreppet information har i sammanhanget en vidsträckt innebörd. För att utgöra en företagshem-

lighet ska informationen röra affärs- eller driftförhållanden. Vilket innefattar information om af-

färshändelser av mer allmänt slag, till exempel marknadsundersökningar, marknadsplanering, pris-

sättningskalkyler och planer rörande reklamkampanjer. 

 Information ska ha samma betydelse som i allmänt språkbruk och är en samlingsbeteckning 

för uppgifter, kunskaper och vetande av vilket slag som helst. I begreppet ryms alla typer av upp-

gifter oberoende av om dessa är enkla och okomplicerade eller unika, komplexa eller på annat sätt 

kvalificerade. 
 

 En gräns ska dras mellan sådan information om affärs- och driftförhållanden som finns i 

näringsidkarens rörelse och vad som anses vara personlig skicklighet, erfarenhet och kunskap hos 

någon som är anställd i näringsverksamheten. Principen bör vara att information som vem som 

https://lagen.nu/begrepp/F%C3%B6retagshemlighet
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helst med adekvat utbildning kan omsätta i praktiskt resultat ska anses som information i näringsid-

karens rörelse. Är emellertid informationen knuten till individen, så att den inte genom en instrukt-

ion eller anvisning kan överflyttas till någon annan, bör den anses vara av personlig art och inte 

ingå i näringsidkarens rörelse.55 

 

5.4.3 Hemlighetshållande
 

För att informationen ska kunna vara en företagshemlighet krävs att näringsidkaren håller inform-

ationen hemlig, vilket är inte ett krav på absolut hemlighållande. I uttrycket hemlig ligger att in-

formationen inte får vara tillgänglig för envar som kan ha ett intresse av att ta del av den. 

 Inom företag kan information rent allmänt sägas vara hemlig, om den inte får yppas till andra 

än de anställda som behöver den i sitt arbete. I ett mindre företag kan detta innebära att alla inom 

företaget känner till hemligheten och i ett större företag kan informationen vara känd inom en eller 

flera avdelningar men likväl vara hemlig. Företaget i sig är inte en absolut gräns för hemlighållan-

det, när spridningen går utanför företaget får den däremot inte vara allmän och okontrollerad. För 

att behålla sin status av hemlig får informationen inte spridas utanför en krets som åtminstone i 

princip är identifierbar och sluten.56 

 För att anses hemlig ska det finnas en avsikt som är markerad att ambitionen är att behålla 

informationen inom den krets där den är känd. Det kan ske genom att arbetsgivaren upplyser sina 

anställda om att viss information inte får spridas utanför en viss grupp. Det kan också ske genom 

utfärdande av säkerhetsinstruktioner, hemligstämpling eller liknande. Även säkerhetsåtgärder som 

inlåsning av dokument, säkerhetskoder, tillträdesbegränsningar och besöksförbud kan visa på vil-

jan till hemlighållande. Detta rekvisit ska alltså inte uppfattas som ett formkrav och när näringsid-

karens intentioner i detta avseende är klara kommer avsaknaden av en formellt manifesterad säker-

hetsåtgärd inte föranleda att informationen inte omfattas av lagen.. Verksamhetens inriktning och 

former kan vara sådana att det måste stå klart för de anställda att det är fråga om hemlig informat-

ion. 

 Skyddsvärd information kan uppkomma som ett resultat av de anställdas arbetsprestationer i 

näringsverksamheten. I dessa fall kan arbetsgivaren till en början sakna kännedom om informat-

ionens innehåll och dess existens. Dessa fall ska också omfattas av 1 § FHL. Det är därmed inte 

                                                      
55 Prop 1987/88 s 35 
56 Anf prop s 35 
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någon förutsättning att arbetsgivaren har vetskap om att arbetstagarna har gjort en viss upptäckt 

eller en viss uppfinning i tjänsten.57 

 

5.4.4 Informationens värde 

Informationen måste ha ett värde för näringsidkaren, detta värde visar sig i att det medför skada 

eller risk för skada om hemligheten röjs. 

I lagen används uttrycket "är ägnat att medföra skada" för att markera att det inte krävs att skada 

verkligen uppkommit i det enskilda fallet. Det räcker att situationen är sådan att röjandet typiskt 

sett är av beskaffenhet att det medför skada.58 Härigenom blir det lättare att vid talan exempelvis 

om vitesförbud styrka att det är fråga om en företagshemlighet. Vid bedömningen av frågan om ett 

röjande är ägnat att medföra skada är det i och för sig utan betydelse om den information som det 

är fråga om har varit kostsam att utveckla. Avgörande är endast om själva röjandet har orsakat 

ekonomiska konsekvenser eller annan skada för näringsidkaren.59 

 

5.5 Bindningstid 

En konkurrensklausul ska inte ha längre bindningstid än som svarar mot arbetsgivarens behov. 

Med beaktande av den intresseavvägning som måste göras bör bindningstiden inte överstiga 9 må-

nader, om tiden under vilken det finns risk för att företagshemligheterna utgör fara i konkurrens-

hänseende är kort. 1 andra fall ska bindningstiden inte överstiga 18 månader, om det inte finns 

särskilda skäl för detta. 

 Bindningstiden har enligt det nya avtalet sänkts från 12 till 9 månader om risken är kort för 

fara i konkurrenshänseende och i andra fall från 24 till 18 månader.  

 

5.6 Ersättning 

Arbetsgivaren ska kompensera arbetstagaren, om arbetstagaren är förhindrad att ta anställning i 

eller på annat sätt bedriva eller ta befattning med annan verksamhet på grund av konkurrensförbud.  

Om en konkurrensklausul gäller och anställningen upphört på annan grund än pensionering, är 

                                                      
57 Anf prop s 36 
58 Anf prop s 36 
59 Anf prop s 37 
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arbetsgivaren skyldig att under den tid som konkurrensförbudet är i kraft till arbetstagaren per må-

nad utbetala skillnaden mellan arbetstagarens arbetsinkomst hos arbetsgivaren vid anställningens 

upphörande och den (lägre) inkomst som arbetstagaren har eller kunde ha haft i annan verksamhet. 

Den ersättning som den tidigare arbetsgivaren betalar ska dock inte överstiga 60 % av den tidigare 

månadsinkomsten vid tiden för anställningens upphörande.  

 Månadsinkomsten beräknas som ett genomsnitt av de belopp som arbetstagaren har haft som 

fast lön, provision, bonus, etc. under det senaste anställningsåret. Hänsyn ska endast tas till tid 

under vilken arbetstagaren utfört arbete i normal omfattning enligt gällande anställningsavtal.  

Vid bedömningen av arbetsgivarens ersättningsskyldighet ska beaktas om det finns ett orsakssam-

band mellan konkurrensklausulen och den lägre inkomst som arbetstagaren har eller kunde ha haft. 

Arbetsgivaren är inte ersättningsskyldig om det kan visas att den lägre inkomsten inte beror på 

konkurrensklausulen. Arbetstagaren ska, i den män det är skäligt, begränsa den inkomstförlust som 

kan följa av konkurrensförbudets tillämpning.  

 Arbetstagaren är på begäran skyldig att i skälig utsträckning lämna de uppgifter, bl.a. om 

storleken av sina inkomster i ny förvärvsverksamhet, som arbetsgivaren behöver för att bedöma 

vilken ersättning som ska betalas  

 Om anställningsavtalet upphört att gälla efter avskedande kan arbetsgivaren, efter det att frå-

gan tagits upp till överläggning med berörd arbetsgivarorganisation samt den tjänstemannaorgani-

sation som arbetstagaren är medlem i eller, för oorganiserad, skulle ha varit medlem i, helt eller 

delvis dra in ersättningen.  

 

5.7 Skadestånd 

Normerat skadestånd vid arbetstagarens brott mot konkurrensklausulen ska vara satt i rimlig relat-

ion till arbetstagarens lön. Normalt bör ett skadeståndsbelopp, för varje avtalsbrott, motsvarande 

sex genomsnittliga månadsinkomster, beräknat på samma sätt som anges under rubriken ”ersätt-

ning” utgöra tillräckligt skydd för konkurrensförbudet.  

 Att behålla en konkurrerande anställning eller att fortsätta en konkurrerande verksamhet ska 

inte betraktas som ett nytt avtalsbrott, för dessa fall ska bestämmelserna om vite tillämpas.  

Skadeståndsbeloppet kan jämkas, om det är skäligt med hänsyn till omständigheterna.  
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5.8 Vite 

Om arbetstagaren tagit en enligt konkurrensklausulen otillåten anställning eller på annat sätt, direkt 

eller indirekt, bedriver otillåten konkurrerande verksamhet, och fortsätter eller återupptar den kon-

kurrerande verksamheten sedan brottet mot klausulen påtalats, ska den angivna skiljenämnden 

kunna besluta om återkommande vite.  

 Skiljenämnden ska kunna besluta om vitet i syfte att konkurrensen ska upphöra. Vid utform-

ning och bestämmande av återkommande viten ska beaktas att syftet med konkurrensklausuler är 

att förhindra konkurrerande verksamhet, och att arbetsgivaren därmed har ett berättigat intresse av 

att fä den konkurrerande verksamheten att upphöra.  

Återkommande vite i syfte att få en otillåten konkurrerande verksamhet att upphöra kan beslutas 

såväl slutligt som genom intermistiskt beslut. Prövning av ett interimistiskt yrkande kan tas upp av 

den skiljenämnden även om arbetsgivaren inte fullgjort förhandlingskraven enligt gällande för-

handlingsordning, eller beträffande utanförstående arbetstagare, erbjudit överläggning. För att ar-

betsgivarens yrkande om interimistiskt beslut ska bifallas fordras att arbetsgivaren visar sannolika 

skäl att det kan befaras att arbetstagaren bryter mot konkurrensklausulen på angivet sätt.  

 

5.9 Besked om giltighet och upphävande 

Arbetstagare som är bunden av en konkurrensklausul och anser att det inte längre finns behov av 

klausulen ska ta upp frågeställningen med sin arbetsgivare. En arbetsgivare ska också överväga om 

det kvarstår behov av en konkurrensklausul och kan under anställningen ensidigt begränsa eller 

upphäva denna. I diskussionen mellan parterna ska seriöst övervägas vilka behov som finns av 

konkurrensklausulen.  

 Arbetstagare som är bunden av en konkurrensklausul bör meddela arbetsgivaren för det fall 

som arbetstagaren avser att sluta sin anställning. Syftet är att parterna ska överlägga om konkur-

rensklausulens tillämpning. Inför och under överläggningen är arbetstagaren skyldig att till arbets-

givaren lämna de uppgifter som behövs för att överläggningen ska bli meningsfull och för arbets-

givarens bedömning bland annat i vad mån arbetstagaren överväger att ta anställning i eller på 

annat sätt direkt eller indirekt bedriva verksamhet som avses med konkurrensklausulen. En arbets-

givare som begränsar eller upphäver en konkurrensklausul ska skriftligen underrätta arbetstagaren 

om förändringen.  

 Även en arbetstagare som säger upp anställningen utan att innan meddela arbetsgivaren är 
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skyldig att på begäran överlägga med arbetsgivaren på det sätt som beskrivits.  
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6. Analys 

Det är tydligt att trenden sedan avtalslagens tillkomst har varit en allt mer restriktiv syn på konkur-

rensklausuler. Det som har präglat den praxis som AD har skapat gällande konkurrensklausuler är 

att det främst har gällt konkurrensklausuler vars syfte varit att skydda en kundkrets. När 1969 års 

kollektivavtal gällande konkurrensklausuler antogs var det en stor grupp inom industrin som blev 

bundna att följa avtalets regler för hur klausulerna skulle tillämpas, vilket undantog denna grupp 

från att pröva sin sak i offentlig domstol. När ändringen i 38 § AvtL gjordes skrev man i förarbetet 

att 1969 års avtal skulle användas som jämförelsegrund vid bedömningen av konkurrensklausuler. 

Den omständighet att man ansåg att avtalet kunde tillämpas på ett vidare område än vad avtalet i 

sig faktiskt gällde visar på ett stort förtroende för avtalet. Det ansågs att avtalet i vissa fall kunde 

tillämpas på fler typer av avtal än själva anställningsavtalet. När det gäller konkurrensklausuler i 

rent affärsmässiga avtal sades att det som regel saknas anledning att göra någon ingående jämfö-

relse med vad som gäller enligt kollektivavtal men att det även i fråga om sådana konkurrensklau-

suler ibland finnas anledning att beträffande någon speciell fråga hämta vägledning från innehållet 

i kollektivavtal, till exempel för att belysa den allmänna uppfattningen om vad som kan anses rim-

ligt i fråga om konkurrensbegränsningstidens längd.60  

 Avtalet har sedan dess använts som underlag vid skälighetsbedömningen av konkurrensklau-

suler och AD har sagt att vid bedömningen bör en jämförelse med avtalet göras.61 Kollektivavtalet 

har genom förarbetet till 38 § AvtL och AD:s praxis uppnått status som rättskälla. AD:s praxis har 

under åren utvecklats och element som inte finns med i avtalet har blivit en del av AD:s skälighets-

bedömning. Det som främst sticker ut är den praxis som att har utvecklats gällande skyddsintresset 

att bevara en befintlig kundkrets. Detta skyddsintresse har hamnat i fokus på grund av den förskjut-

ning som skett i näringslivet de senaste 50 åren, vilken inneburit att företagens värden i större 

utsträckning blivit knutna i kunskap och inte teknik, som tidigare varit dominerande i detta hänse-

ende.62  

 När man i förarbetet till 38 § AvtL hänvisar till avtalet motiveras detta med att det inte är 

rimligt att konkurrensklausuler fortfarande är underkastade en särreglering som inte står i samklang 

                                                      
60 Prop 1975/76 s 149 
61 AD 2015 nr 8 
62 Konkurrensklausuler -en kommentar till delar av utredningen ”Hållfast arbetsrätt – för ett föränderligt arbetsliv”, 

Rapporter och texter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet, 1/2003, s. 6 
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med vad som antas gälla i allmänhet.63 Man ansåg alltså att avtalet gav uttryck för vad som faktiskt 

gällde på marknaden och att generalklausulens, 38 § AvtL, innebörd borde fyllas med det materialet 

och inte frångå de principer som tydligen ansågs gälla. Att detaljreglera avtalslagen i detta hänse-

ende hade förmodligen inte varit önskvärt eftersom man å ena sidan vill slå vakt om avtalsfriheten 

och när det gäller ett område där det snabbt, i jämförelse med tiden det tar att ändra i lagen, kan 

förändras gällande vad som anses skäligt. Detta kan tyckas vara en lämplig lösning, men precis 

som man uttrycker det i förarbetet, att avtalet speglar vad som gäller på marknaden, så har avtalet 

med tiden blivit mindre aktuellt då marknaden har genomgått förändringar. Med anledning av detta 

förhandlade man alltså fram det nya avtalet som gäller från december 2015. Det nya avtalet är 

uppdaterat både i relation till praxis och i relation till det gamla avtalet.  

 

6.1 1969 års avtals genomslagskraft 

AD har i sin praxis använt avtalet som grund för bedömning av vad som ska anses vara en skälig 

ersättning och skälig bindningstid.64 Man har även använt sig av avtalets definition av vad som ska 

kunna skyddas av en konkurrensklausul alltså vad som ska anses vara företagsspecifikt kunnande.65 

Däremot har man i domstolen till skillnad från avtalet erkänt att konkurrensklausuler vars syfte inte 

är att skydda företagshemligheter av teknisk karaktär utan att till exempel skydda en befintlig kund-

krets är giltiga. Även i bedömningen av detta område som ligger utanför avtalets tillämpningsom-

råde har domstolen använt avtalet som underlag.  

 

6.2 Kommer det nya avtalet få samma genomslagskraft som det gamla? 

I förarbetet till 38 § AvtL nämner man 1969 års avtal specifikt när man anger att avtalet ska ligga 

till grund för en jämförelse vid bedömningen men man skriver också: ”Vid bestämmelsens tillämp-

ning på konkurrensklausuler i tjänsteavtal ligger det nära till hands att göra en jämförelse med 

innehållet i överenskommelser om konkurrensklausuler som har träffats i kollektivavtal.” I detta 

fall är det tydligt att man syftar på 1969 års avtal men i sammanhanget har man även angett att 

syftet med detta är att det inte är rimligt att konkurrensklausuler är underkastade en särreglering 

som inte står i samklang med vad som faktiskt gäller.66 Med bakgrund av dessa uttalanden kan två 

                                                      
63 Prop 1975/76 s 148 
64 AD 2015 nr 8 
65 AD 1984 nr 20 
66 Prop 1975/76 s 48 
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slutsatser dras. I första hand anser man att regleringen av konkurrensklausuler ska stå i samklang 

med vad som gäller på marknaden och i andra hand att detta anses komma till uttryck i det aktuella 

kollektivavtalet. Det som är kärnan i resonemanget är att rättskipningen ska vara uppdaterad i re-

lation till den utveckling som pågår i näringslivet och stämma överens med vad man i näringslivet 

faktiskt anser ska gälla. Vilket kan jämföras med att tillämpningen av lagen i stor mån bör motsvara 

det allmänna rättsmedvetandet. Det vore olyckligt om det på grund av en tröghet i lagstiftningsar-

betet skulle uppstå en större dirkrepens mellan domstolens domar och näringslivet och samhällets 

behov i stort. I det långa loppet hade det dessutom lett till att lagen hade tappat trovärdighet. Det 

kan därför tyckas vara en lyckad lösning att hänvisa till kollektivavtalet som en sorts mjukare lag, 

också för att göra det tydligare för allmänheten vad som faktiskt gäller eftersom 38 § AvtL ger 

väldigt lite att gå på när man i praktiken ska utforma en konkurrensklausul. Det är dock inte helt 

okontroversiellt att använda kollektivavtal på detta sätt enligt de principer som gäller enligt rätt-

skälleläran.  

 Eftersom syftet enligt förarbetet med jämförelsen till kollektivavtalet är att bedömningen ska 

stå i överensstämmelse med vad som gäller på marknaden och att det i förarbetet även förekommer 

en öppen formulering där man inte pekar ut 1969 års avtal direkt utan lämnar det öppet för ”kol-

lektivavtal”, tycks det vara lämpligt att även det nya kollektivavtalet kan åsyftas. Det bör ha stått 

klart även när man skrev förarbetet att 1969 års avtal kunde eller skulle uppdateras. Det kan även 

ha varit tanken med att peka ut kollektivavtalet på så vis som man valt, att man förväntat sig att 

kollektivavtalet i större mån skulle hålla sig uppdaterat i relation till vad som faktiskt gäller i större 

mån än lagstiftningen. Därmed tycks man alltså ha ansett att även andra avtal än just 1969 års avtal 

kan komma att bli föremål för denna jämförelse.  

 Det som talar för att det nya avtalet kommer att fortsätta inneha en stark ställning inom rätts-

tillämpningen är att det i utformningen är likt 1969 års avtal. Man reglerar samma typer av frågor 

på liknande sätt. Dessutom har man plockat upp delar ur AD:s praxis i avtalet, man nämner bland 

annat den numera rådande restriktiva inställning som gäller gentemot konkurrensklausuler. 

 1969 års avtal har numera en lång tradition att användas som jämförelsegrund i praxis och 

det vore naturligt att man inte frångick denna del i skälighetsbedömningen även fortsättningsvis. 
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6.3 De förändringar som skett i avtalet 

Den mest anmärkningsvärda ändringen är att man har harmoniserat regleringen av konkurrensklau-

suler för alla branscher. Det gäller inte längre bara företag som ägnar sig åt teknisk verksamhet 

utan alla typer av företag. Förhoppningen är att detta kommer leda till en mer konform användning 

i praktiken av klausulerna. Oavsett vilket verksamhet som klausulen används på så kommer samma 

regler gälla för dessa. Detta skickar en tydlig signal till arbetsgivare hur de ska använda sig av 

konkurrensklausuler. Eftersom fler typer av företag nu blir bundna av avtalet kan man kanske vänta 

att det blir färre tvister i domstol. Även om man inte är bunden av avtalet kan det bli tydligare för 

arbetsgivaren vad som är skäligt vid utformandet av konkurrensklausuler och att det leder till färre 

tvister i domstol. Eftersom syftet med regleringen av konkurrensklausuler är att i preventivt syfte 

förhindra att oskäliga klausuler används på marknaden är det viktigt att det finns tydliga regler som 

gäller för alla arbetsgivare. När väl tvist uppstår i domstol kan detta även leda till att trenden vänder 

från att konkurrensklausuler bedöms oskäliga om arbetsgivaren har tydliga riktlinjer för vad som 

faktiskt gäller. 

 Ett ytterligare förtydligande som gjorts i det nya avtalet är att man uttryckligen anger att 

avtalet ska tillämpas mellan en till avtalet bunden arbetsgivare och en arbetstagare som inte är 

bunden av avtalet. I det tidigare avtalet stod att det skulle tillämpas mellan arbetsgivare och arbets-

tagare som båda var organiserade. Detta är anmärkningsvärt då det enligt allmänna rättsprinciper 

gäller att en kollektivavtalsbunden arbetsgivare är skyldig att uppfylla sina åtagandet enligt kollek-

tivavtal även i relation till oorganiserade arbetstagare. AD har i sin bedömning trots detta utgått 

från att avtalet ska tillämpas mellan avtalsbunden arbetsgivare och oorganiserad arbetstagare i en-

lighet med nämnda rättsprincip.67 

 Att det nya avtalet i denna typ av hänseenden har uppdateras i enlighet med praxis, gör att 

det talar för att AD fortsättningsvis kommer kunna tillämpa avtalet då det finns en viss harmonise-

ring.  

 

6.3.1 Exempelklausul 

I det gamla avtalet bifogades ett exempel på hur en konkurrensklausul skulle utformas. I bilagan 

reglerades dock ytterligare relevanta delar som hur ersättning och vite skulle beräknas. Bilagan 

                                                      
67 AD 1984 nr 20 
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angavs som en del av avtalet. Även i det nya avtalet förekommer en exempelklausul men man har 

angett att det inte ska vara en del av avtalet, utan bara utgöra vägledning. I båda avtalen framgår 

att ett införande av en konkurrensklausul i att anställningsavtal ska bedömas utifrån varje enskilt 

fall. I praxis har man varit tydlig med att en skälig konkurrensklausul inte ska ha utformats efter en 

mall eller något liknande standardiserat underlag. Konkurrensklausulen ska vara föremål för verk-

liga förhandlingar mellan parterna och utformas därefter.68 I enlighet med AD:s syn är det positivt 

att avtalets exempelklausul numera inte är en del av avtalet och att det tydligt anges att den bara 

ska utgöra vägledning. Detta kan skicka tydligare signaler till arbetsgivaren att inte använda ett i 

redan färdigt dokument som avtalsunderlag.  

 

6.3.2 Bindningstiden 

Bindningstiden har i det nya avtalet kortats ner, kommer detta att påverka praxis? I och med den 

allt mer restriktiva syn som gäller för konkurrensklausuler går avtalets förändring i linje med denna. 

AD har i sin praxis hänvisat till 1969 års avtal när man bedömt vilken bindningstid som anses 

skälig och därmed fastslagit att den bindningstiden som framgår i avtalet är att anses som norm. I 

och med att avtalet anses återspegla vad som gäller på marknaden och att detta enligt förarbetet till 

38 § AvtL därför ska ligga till grund för bedömningen, talar detta för att domstolen även kommer 

ta det nya avtalet i beaktning vid den fortsatta skälighetsbedömningen. Argumentet till en kortare 

bindningstid är en allt snabbare utveckling på marknaden där en längre bindningstid inte kan mo-

tiveras, då en företagshemlighet bedöms en ha allt kortare levnadslängd. Denna utveckling har 

förmodligen accelererat sedan 1969 års avtals tillkomst. Vilket borde innebära att en kortare bind-

ningstid är motiverad även i praxis. Att föregashemlighetens karaktär har kommit att förändras bör 

också påverka detta. 

 

6.3.3 Rapportering till fackklubb 

En del som har försvunnit i det nya avtalet är att arbetsgivaren ska underrätta den lokala fackklub-

ben om man har fört in en konkurrensklausul i ett anställningsavtal. Att skrivningen har tagits bort 

beror på att den inte har fungerat som det var tänkt. Arbetsgivarna har inte rapporterat in informat-

ionen till fackklubbarna och fackklubbarna har inte heller legat på för att få informationen. I indu-

strin, har det inte funnits någon större flora av oskäliga konkurrensklausuler. I praktiken kommer 

                                                      
68 AD 2015 nr 8 
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det förmodligen inte att få betydelse att den skrivningen försvinner. Däremot kommer det nya av-

talet göra att det blir mer lika villkor bland privatanställda på arbetsmarknaden och att man därmed 

lättare kan se var konkurrensklausuler missbrukas.69 

 

  

                                                      
69 http://www.ingenjoren.se/2015/09/nya-avtal-kan-borja-galla-i-december/, lydelse 2016-02-20 

http://www.ingenjoren.se/2015/09/nya-avtal-kan-borja-galla-i-december/
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