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Abstract 

The Swedish regulation of competition clauses has since 1969 partly been made in a 

collective agreement from Svenskt Näringsliv ” Överenskommelse angående 

begränsning av användningsområdet för och innehållet i s.k. konkurrensklausuler i 

tjänsteavtal”. The collective agreement has had a strong influence on the Swedish 

market, on the Labour Court and in law. In 2015 Svenskt Näringsliv signed a new 

agreement ”Avtal om användning av konkurrensklausuler i anställningsavtal.” The 

new agreement from 2015 brings a broader area of application of competition clauses 

to employment agreements.  

 

Through the study of law as well as the two collective agreements this paper intends 

to establish when competition clauses in employment contracts can be used in 

accordance with 38§ Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på 

förmögenhetsrättens område (avtalslagen). The paper will also examine if the 

agreement from 2015 is to be considered reasonable in light of 38§ avtalslagen. The 

study will be fulfilled with support of the following research questions;  

 

To what extent is it possible to use competition clauses according to ”Svenskt 

Näringslivs avtal om användning av konkurrensklausuler”  and 38§ avtalslagen?   

 

Does the content of ”Svenskt Näringslivs avtal om användning av 

konkurrensklausuler” fulfill the fairness requirements in 38§ avtalslagen? 

 

Key words: Competition clauses, labour rights, collective agreements, collective 

agreement, ” Överenskommelse angående begränsning av användningsområdet för 

och innehållet i s.k. konkurrensklausuler i tjänsteavtal”, ”Svenskt näringslivs avtal om 

användning av konkurrensklausuler”. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Genom sitt anställningsavtal förbinder sig den anställde att visa lojalitet gentemot sin 

arbetsgivare. Lojalitetsplikten medför att den anställde inte får konkurrera med sin 

arbetsgivare under sin anställning. När anställningen avslutas hävs dock den 

anställdes skyldigheter gentemot arbetsgivaren, förutsatt att en konkurrensklausul inte 

föreligger i enlighet med 38§ Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på 

förmögenhetsrättens område (avtalslagen).1 Idag regleras området i avtalslagen2 samt 

i Svenskt Näringslivs ”Avtal om användning av konkurrensklausuler i 

anställningsavtal” från 2015.3 

Konkurrensklausulen försätter den konkurrenskraft som den före detta anställde 

innehar i karantän för en bestämd tid. Arbetsgivaren är temporärt skyddad från 

konkurrerande verksamhet men arbetstagarens frihet på arbetsmarknaden är 

begränsad.4  

Att bruka konkurrensklausuler har såväl för- som nackdelar och avvägningen mellan 

konkurrensmöjligheter och stabilitet i anställningsförhållanden har länge ansetts svår. 

I dagens tjänste- och informationssamhälle ökar betydelsen och förekomsten av 

konkurrensklausuler i anställningsavtal, på grund av att det existerar en konkurrens 

mellan företag gällande såväl kunder som kompetent personal. 5  

Konkurrensklausuler i anställningsavtal bidrar till att arbetsgivaren vågar investera i 

kompentensutveckling för sin personal, och viljan hos arbetsgivare, att tillåta närmare 

relationer mellan kunder och enskilda arbetstagare ökar. Dock begränsas även 

                                                 
1Adlecreutz, Axel och Flodgren, Boel “Konkurrensklausuler i anställningsavtal och vid företagsöverlåtelse”, Handelsrättslig 

skriftserie Nr. 6, Institutionen för handelsrätt Lunds universitet, 1992, s. 17. 
2 38§ Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område. 
3 Avtal om användning av konkurrensklausuler i anställningsavtal, Träffade 2015 mellan Svenskt Näringsliv och Förhandlings- 

och samverkansrådet PTK, 2015-07-02. 
4 Adlecreutz och Flodgren, 1992, s. 13-14. 
5 Ibid, s. 177. 
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arbetsgivares rekryteringsmöjligheter på marknaden av konkurrensklausulers 

förekomst.6  

1.2 Syfte och frågeställning 

Genom undersökning av lag, ” Överenskommelse angående begränsning av 

användningsområdet för och innehållet i s.k. konkurrensklausuler i tjänsteavtal” samt 

”Svenskt Näringslivs avtal om användning av konkurrensklausuler” syftar arbetet till 

att fastställa när konkurrensklausuler kan användas i anställningsavtal samt om 2015 

års avtal är att anses skäligt utifrån 38§ avtalslagen. 

 

Syftet kommer uppfyllas genom att jag besvarar följande frågeställning;  

I vilken utsträckning är det möjligt att använda konkurrensklausuler enligt ”Svenskt 

Näringslivs avtal om användning av konkurrensklausuler” och 38§ avtalslagen i 

anställningsavtal? ” 

 

Uppfyller innehållet i ”Svenskt Näringslivs avtal om användning av 

konkurrensklausuler” skälighetskravet i 38§ avtalslagen?   

                                                 
6 Domeij, Bengt. ”Förhandlade konkurrensklausuler i anställningsavtal” Juridisk Tidskrift, 2013, 2: 272-304, s. 272-273. 
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1.3 Metod 

Den metodologiska utgångspunkten för denna uppsats är i huvudsak rättsdogmatisk. 

Gällande rätt vid hantering av konkurrensklausuler i anställningsavtal fastställs genom 

studie, tolkning och systematisering av de traditionella rättskällorna. Rättskällorna 

bidrar med normativa anvisningar för hur olika situationer ska bedömas och hanteras 

hierarkiskt enligt lagen.7 I detta fall undersöks hur konkurrensklausuler i 

anställningsavtal ska användas och hanteras. 

Studien utgår från ett normativt perspektiv vid undersökning av normativa och 

auktoritära anvisningarna från avtalslagen. Ifrån rättskällorna inhämtas i den mån det 

är möjligt auktoritära instruktioner kring hur rätten är tänkt att tillämpas.8 För att kunna 

studera rätten som den är krävs det att lagen tolkas, denna studie utgår ifrån en eklektisk 

lagtolkningsmetod.9  

Utifrån den information som finns att inhämta kommer arbetet närmare belysa och 

analysera vad det nya avtalet kan komma att innebära för marknaden. För att kartlägga 

Sveriges internationella åtaganden och dess inverkan på den nationella lagstiftningen 

behandlar arbetet inledningsvis EU-fördragen. Vidare behandlas förarbetet till 

avtalslagen, vilket bidrar med vägledning kring vad syftet med lagen var och vad som 

menas med exempelvis skäligt.  

”Överenskommelsen från 1969 angående begränsning av användningsområdet för och 

innehållet i s.k. konkurrensklausuler i tjänsteavtalet” och ”Avtal om användning av 

konkurrensklausuler i anställningsavtal” presenteras för att belysa vad 

arbetsmarknadsparterna innehar för åsikter om området. Överenskommelsen från 1969 

presenteras i sin helhet. Avsnittet kring 2015 presenterar de skillnader och 

omformuleringar som framkommer av det nya avtalet. De båda avtalen innehar 

                                                 
7 Hydén, Håkan, Rättssociologi som rättsvetenskap, Studentlitteratur, Lund, 2002, s. 68. 
8 Ibid. s. 71. 
9 Lehrberg, Bert, Praktisk juridisk metod, 7. [uppdaterade och omarb.] uppl., Iusté, Uppsala, 2014. s. 241.  
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presenterade argument från avtalsstiftarna och de bidrar med kunskap kring avtalets 

betydelse samt den tänkta tillämpningen på marknaden.  

Praxis från arbetsdomstolen (AD) visar hur lagen har implementerats i arbetslivet, samt 

hur domstolen har tolkat lag, förarbeten och avtal. Tre rättsfall har valts för att närmare 

beskriva hur AD har ställt sig till; en konkurrensklausuls omfattning, i hur lång grad 

AD ska prioritera att bidra till en skälig avtalspraxis samt hur AD går tillväga vid 

avvägning av en konkurrensklausul gentemot 1969 års överenskommelse. De AD-fall 

som undersökts har valts ut genom ett snöbollsurval. I doktrinen presenterades vissa 

AD-fall som viktiga för områdets utveckling. Dessa undersöktes och via AD-fallen 

hänvisade AD till andra rättsfall vid presentation och motivering för deras 

argumentationer.  

Att AD 2009:63, AD 2013:24 och AD 2015:8 studeras närmare är till följd av frågorna 

som AD diskuterade i målet. Avvägning gentemot 1969 års överenskommelse, hur AD 

bidrar till skälig avtalspraxis och klausulens omfattning är faktorer som diskuteras i 

förarbetet till avtalslagen och är därmed intressanta aspekter att undersöka utifrån AD:s 

perspektiv för att se hur det implementeras i praxis. Det är även av intresse för att 

undersöka hur 1969 års överenskommelse påverkat praxis.  

Den doktrin som behandlas används för att presentera vad tidigare studier kommit fram 

till inom området. Det finns i dagsläget ej information att inhämta angående 

implementering av 2015 års avtals bestämmelser från praxis, därav avsaknaden av detta 

i arbetet. Istället nyttjas, i den mån det är möjligt, AD:s argumentationer angående 1969 

års överenskommelses tyngd vid argumentering angående konkurrensklausuler i 

anställningsavtal. 

Genom rättsvetenskaplig argumentation utifrån studiens slutsatser, analyseras och 

diskuteras olika argument för hur konkurrensklausuler ska användas, samt huruvida 
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2015 års avtal från Svenskt Näringsliv är att bedömas som skäligt sett till 38§ 

avtalslagens förarbeten.10  

1.4 Disposition  

Arbetet inleds med en teoridel där lojalitetsplikten presenteras i kapitel 2. Därefter 

följer rättskällorna i sin hierarkiska ordning. Kapitel 3 ”Fri rörlighet för arbetstagare i 

EU” presenterar EU-rätten. Det är en del av uppsatsen som syftar till att presentera 

hur internationella regleringar kan styra Sveriges konkurrensklausuler. Avtalslagen 

presenteras i kapitel 4. Detta kapitel inkluderar lagens förarbeten från såväl 1915 samt 

1975. En redogörelse för 1969 års avtal om konkurrensklausuler i anställningsavtal 

kommer att presenteras i kapitlet, samt de nya regleringar som presenterats i 2015 års 

avtal, med avtalsstiftarnas kommentarer. Därefter presenteras hur AD har resonerat 

kring implementeringen av lagen i form av praxis. Detta följs av en diskussion och 

analys av ämnet i kapitel 5. 

  

                                                 
10 Kulin-Olsson, Karin, Juridikens fundament: med grundläggande juridisk metodlära, 6., [utök.] uppl., Jure, Stockholm, 2011, 

s. 54. 
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2. Lojalitetsplikt 
 

Anställningsförhållandet mellan en arbetsgivare och arbetstagare medför till följd av 

det personliga förhållandet avtalsparterna mellan, en lojalitetsplikt för arbetstagaren.11 

Lojalitetsplikten är ej formulerad i lag men innehar en utfyllande verkan som 

rättsprincip. Innebörden av lojalitetsplikten finns beskriven i avtal, praxis samt lagar. 

AD har exempelvis i rättsfall uttryckt att det finns en dominerande uppfattning om att 

det i ett anställningsförhållande krävs att arbetstagaren är lojal gentemot 

arbetsgivaren.12  

 

Lojalitetsplikten är dynamisk den kan alltså ha annorlunda innebörd för olika 

arbetstagare. En arbetstagare som exempelvis innehar en högre ställning har högre 

krav gällande att visa lojalitet gentemot arbetsgivaren. Lojalitetsplikten kan bland 

annat innebära att arbetstagaren ska undvika konkurrerande bisysslor, att respektera 

sekretess- och tystnadsplikt, att ej avslöja företagshemligheter, en skyldighet att 

undvika att skada arbetsgivaren samt att inte missbruka arbetsgivarens förtroende för 

egen vinning. 13   

 

Konkurrerande bisysslor definieras som en bisyssla som konkurrerar med 

verksamheten som arbetsgivaren bedriver. AD har tolkat det som att en arbetstagares 

verksamhet är att anses konkurrerande när det är ägnad att åstadkomma arbetsgivaren 

påtaglig skada eller om den sker under omständigheter som gör att verksamheten bör 

uppfattas som illojal.14 Vid bedömning av dessa fall är omfattningen av 

arbetstagarens verksamhet och skaderekvisitet bland annat omständigheter som 

särskilt beaktas.15  

                                                 
11AD 1994:79, Svenska Pappersindustriarbetareförbundet mot Sveriges Skogsindustriförbund; Södra Cell Aktiebolag, 1994-06-

08. 
12 Källström, Kent och Malmberg, Jonas, Anställningsförhållandet: inledning till den individuella arbetsrätten, 3., [rev.] uppl., 
Iustus, Uppsala, 2013, s. 244-245. 
13 Malmberg, 2013, s.244-260. 
14 AD 1980:82, Svenska Transportarbetareförbundet mot Kooperationens Förhandlingsorganisation och OK Blekinge ekonomisk 
förening i Växjö.1980-06-11. 
15 Ibid. 
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En biförpliktelse till lojalitetsplikten är krav om sekretess. Det följer även av lag samt 

avtal. Sekretessförbindelserna varierar för olika arbetsplatser men gemensamt är att 

de anställda är förbundna att inte yttra företagshemligheter utifrån lagstadgad 

tystnadsplikt. Företagshemligheter är information som rör affärs- och 

driftsförhållanden och avser både dokumenterad och icke- dokumenterad information 

som enskilda personer i organisationen har kännedom om. Privata arbetsgivare har 

friheten att själva bestämma vilken information som de avser att hålla hemlig.16 

 

Arbetstagaren är förbjuden enligt lag att röja eller utnyttja en företagshemlighet som 

denne fått ta del av genom sin anställning. Lagen (1990:409) om skydd för 

företagshemligheter syftar till att skydda arbetsgivare från att anställda avslöjar 

företagshemligheter. Företagshemligheter definieras som information om 

arbetsgivarens verksamhet som kan skada arbetsgivaren i konkurrenshänseende. För 

att en arbetstagare ska dömas för brott gällande röjande av företagshemligheter krävs 

att arbetstagaren har haft för avsikt att bereda sig själv eller annan fördel, eller har 

haft för avsikt att skada arbetsgivaren.17  

 

Huvudregeln är att dessa skyldigheter upphör efter avslutad anställning vilket innebär 

att arbetstagaren är fri att verka inom, samt bedriva konkurrerande verksamhet 

gentemot sin före detta arbetsgivare. Arbetsgivaren har dock genom 

konkurrensklausuler möjlighet att förlänga sitt skydd under den tid som 

konkurrensklausulen har verkan. 18 

  

                                                 
16 Malmberg, 2013, s. 258. 
17 Ibid s. 6 
18 Adlecreutz och Flodgren, 1992, s. 17. 
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3. Fri rörlighet för arbetstagare inom EU. 

Den fria rörelsen för arbetskraft inom EU regleras i Fördraget om Europeiska Unionen 

(EUF), som en av målsättningarna för EU.19 De europeiska bestämmelserna fokuserar 

främst på att bibehålla en fri konkurrens på makronivå med fokus på 

konkurrensklausuler i avtal företag emellan. EUF och Fördraget om Europeiska 

Unionens Funktionssätt (FEUF) reglerar konkurrensen på EU:s fria marknad.20 De 

domar som finns inom området berör konkurrensklausuler i avtal vid 

företagsöverlåtelse. Konkurrensklausuler i anställningsavtal bedöms kunna hanteras av 

nationella domstolar.21 

 

Arbetslivsinstitutet i Sverige har i en utredning granskat lagstiftningen kring 

konkurrensklausuler. De har i sin utredning betonat att konkurrensklausuler kan 

innebära ett hinder mot den fria rörligheten, enligt artikel 39 av fördraget om 

upprättandet av Europeiska gemenskapen (EG) (nuvarande artikel 45 EUF). 22 AD har 

argumenterat för att artikel 39 (nuvarande artikel 45 EUF) i princip förbjuder varje 

regel som utgör ett hinder mot den fria rörligheten för arbetstagare. Enligt EU-praxis 

finns dock undantag som kan rättfärdiga att vissa hinder förekommer på marknaden.23 

 

Konkurrensklausuler i anställningsavtal berör enskilda arbetstagare och arbetsgivare 

och strider därmed ej mot artikel 39. Hade området däremot varit kollektivt reglerat 

och påtvingat arbetstagaren att efter sin anställning inte konkurrera med arbetsgivaren 

hade situationen bedömts annorlunda. 24 

 

Enligt Europadomstolen kan hinder uppställas mot den fria rörligheten om en sådan 

åtgärd; utövas på ett icke-diskriminerande sätt, framstår som motiverade med hänsyn 

                                                 
19 Artikel 3 p. 2, Fördraget om Europeiska Unionen. 
20 Adlecreutz och Flodgren, 1992. s. 15.  
21 Ibid. s. 35. 
22 DS (departementsserien) 2002 nr 56, s. 331. 
23 AD 2002:15 J.S.; Staten genom Försvarsmakten J.S. i Malmö mot Staten genom Försvarsmakten.2202-01-30. 
24 DS 2002 nr 56, s. 331. 
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till ett trängande allmänintresse, är ägnade att säkerställa förverkligandet av den 

målsättning som eftersträvas genom dem och inte går utöver vad som är att anses som 

proportionerligt sett till tänkt målsättning.25 Det är nationella domstolars uppgift att 

pröva i vilken utsträckning som en åtgärd går utöver vad som är att anse 

proportionerligt eller ej.26  

 

  

                                                 
25 Mål C-19/92, Verwaltungsgericht Stuttgart (Förbundsrepubliken Tyskland), 1993-03-31. p. 32. och mål C-55/94, Reinhard 

Gebhard och Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano, 1995-11-30 REG s. I-4165, p. 37. 
26 Mål C-176/96, Jyri Lehtonen, Castors Canada Dry Namur-Braine ASBL och Fédération royale belge des sociétés de basket-

ball ASBL (FRBSB) Lehtonen, 2000-04-13, s. 59. 
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4. Svensk reglering av konkurrensklausuler 

4.1 38§ Avtalslagen 

 

Tredje kapitlet 38§ avtalslagen innehåller specificerade bestämmelser kring 

konkurrensklausuler i anställningsavtal och vid företagsöverlåtelse. Avsikten med att 

använda denna typ av avtalsklausul i anställningsavtal är att förebygga den form av 

konkurrens som en före detta anställd kan innebära gentemot sin tidigare arbetsgivare. 

Klausulen förhindrar den före detta anställda att bedriva konkurrerande verksamhet 

eller att ta anställning hos någon som bedriver sådan verksamhet.27  

 

38§ avtalslagen fastställer följande; ”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.”28 

 

Syftet med 38§ Avtalslagen är att motverka oskäliga konkurrensklausuler i avtal och 

tillgodose intresset av att det på arbetsmarknaden endast förekommer godtagbara 

konkurrensklausuler i anställningsavtal och vid företagsöverlåtelse.29 Enligt 38§ 

avtalslagen är konkurrensklausuler endast bindande i den mån som de är att anse som 

skäliga.30 

 

Lagen stiftades 1915 inspirerad av internationell lagstiftning. Avtalsfrihet råder enligt 

lagen gällande konkurrensklausuler men med vissa begränsningar. Syftet med lagen 

är att skydda den svagare avtalsparten, särskilt vid anställningsavtal. En lag kring 

reglering av konkurrensklausuler mellan jämbördiga avtalsparter sågs som obefogad i 

                                                 
27 Lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, 38§. 

28 Ibid. 
29 Proposition 1975/76:81 med förslag om ändring i lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens 
område, mm. s. 148 
30 Ibid. s. 14. 
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och med att avtalsparterna antas vara i en position att tillvarata sina egna intressen. I 

propositionen uttrycks en oro kring om skyddet som lagen bidrar med inte skulle vara 

tillräckligt för att uppnå syftet.31  

 

Lagstiftarna såg över tid ett utökat behov på Sveriges arbetsmarknad efter tydliga 

direktiv för konkurrensklausuler i anställningsavtal, då ett företags kunskaper i 

jämförelse med andra produktionsfaktorer är av allt större betydelse för förmågan att 

kunna konkurrera.32 1975 års omarbetning av lagen gav större möjlighet till jämkning 

av avtal men bibehöll samma bedömningsgrunder. I förarbetet uttrycks även en 

förhoppning om att möjligheter till jämkning ska komma att bidra till en avtalspraxis 

där oskäliga avtalsvillkor inte brukas.33  

 

En konkurrensklausuls skälighet bedöms enligt förarbetet genom en intresseavvägning 

av såväl arbetsgivarens som arbetstagarens intressen. Vad som anses behövas för att 

arbetsgivarens intressen ska tillmötesgås angående att hålla nere konkurrens ifrån före 

detta arbetstagare genom en konkurrensklausul, samt att intresset av att förbudet som 

presenteras i konkurrensklausulen upprätthålls mot vad som är att anses, att i allt för 

hög grad, inskränka arbetstagaren i sin frihet att utöva förvärvsverksamhet efter sin 

avslutade anställning.34  

  

                                                 
31 Proposition 1915:83 Förslag till lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område m.m. s. 40. 
32 Proposition 1987/88:155 om skydd för företagshemligheter, s. .9. 
33  Proposition 1975/76:81 s. 148. 
34 Proposition 1987/88:155. s. 9. 

https://zeteo-wolterskluwer-se.proxy.lnu.se/#/linkresolver/clink/prop.%201915%3A83
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4.2. Överenskommelsen 1969 angående begränsning av 

användningsområdet för och innehållet i s.k. konkurrensklausuler i 

tjänsteavtalet 

4.2.1 Omfattning 

Användningsområdet för 1969 års avtal är riktat mot företag som är beroende av en 

självständig metod- och produktutveckling. Företaget som sluts till avtalet ska genom 

ett eget utvecklingsarbete av metod och produkt införskaffa; tillverkningshemligheter 

eller jämförbart företagsspecifikt kunnande vars spridning skulle kunna innebära 

påtaglig skada för företaget. Exklusiva tillverkningshemligheter skyddas genom 

klausulen och därmed finns inga geografiska begränsningar för klausulens 

tillämpning35. Klausulen syftar till att skydda företagsspecifikt kunnande om 

organisationen, som alstras av den anställde, genom utvecklingsarbete inom 

organisationen i syfte att öka företagets konkurrenskraft. Det kan även komma att 

tillämpas på företag som genom avtal förvärvar sådan typ av kunnande.36  

4.2.2 Intresseavvägning 

En intresseavvägning ska genomföras i varje enskilt fall. Mellan arbetsgivarens intresse 

av att skydda sig, intresset av att tillverkningshemligheter behålls i verksamheten mot 

den anställdes intresse av att fritt kunna utnyttja sin arbetskraft och den olägenhet som 

klausulen kommer att innebära för arbetstagaren.37  

 

Vid intresseavvägning inför en överenskommelse angående en konkurrensklausul 

genomförs det till att börja med en bedömning av lämpligheten och skäligheten av att 

ta in konkurrensklausulen i ett anställningsavtal. Det krävs två huvudrekvisit för att 

konkurrensklausulen ska vara tillämplig på arbetstagare. För det första ska 

konkurrensklausulen endast tillämpas i avtal för arbetstagaren som genom 

anställningen får kännedom om tillverkningshemligheter eller annat jämförbart 

                                                 
35 Adlecreutz och Flodgren, 1992. s. 15. 
36 Överenskommelse angående begränsning av användningsområdet för och innehållet i s.k. konkurrensklausuler i tjänsteavtal 

mellan Svenska Arbetsgivareföreningen samt Svenska Industrimannaförbundet, Sveriges Arbetsledareförbund och Sveriges 
Civilingenjörsförbund, 1969. p. 1 – 2. 
37 Ibid, p. 2. 
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företagsspecifikt kunnande som arbetsgivaren vill hålla hemlig. För det andra ska 

Arbetstagaren genom utbildning eller erfarenhet ha möjlighet att använda kunskapen i 

konkurrerande syfte.38 

4.2.3 Bindningstid 

Intresseavvägningen är även av intresse för att fastställa bindningstiden för en 

konkurrensklausul. En bedömning genomförs då av den skyddsvärda kunskapens 

livstid. Bindningstiden får inte överstiga 24 månader som längst, för kunskap med en 

kortare livstid är den maximala gränsen 12 månader.39 

4.2.4 Ersättning 

Enligt överenskommelsen krävs det att arbetstagaren får ersättning av arbetsgivaren 

under tiden denne är bunden av klausulen efter avslutad anställning, förutsatt att 

anställningen inte avslutas till följd av pension. Ersättningsskyldigheten bedöms 

utifrån om det finns ett orsakssamband, mellan konkurrensklausulen och den lägre 

inkomsten som den anställde har alternativt kunde ha haft.  Ersättningen baseras på en 

bedömning av den olägenhet som klausulen innebär för arbetstagaren.40  

 

Arbetsgivare nummer ett betalar skillnaden mellan arbetstagarens månadsinkomst hos 

arbetsgivare nummer ett vid avslutad anställning och den lägre lön arbetstagaren har 

hos arbetsgivare nummer två. Ersättningsskyldigheten är dock begränsad till 60 

procent av vad den anställde hade i månadsinkomst hos arbetsgivare nummer ett. Den 

är även tidsbegränsad till den tid som klausulen är i bruk.41  

4.2.5 Nyexaminerad och kameral personal 

Det finns i överenskommelsen speciella regleringar för nyutexaminerade arbetstagare 

och så kallad kameral personal.42 För arbetstagare som är under 27 år och 

                                                 
38 Ibid. p. 1. 
39Överenskommelse, Svenska Arbetsgivareföreningen samt Svenska Industrimannaförbundet, Sveriges Arbetsledareförbund och 

Sveriges Civilingenjörsförbund, 1969, p. 3. 
40 Överenskommelse, Svenska Arbetsgivareföreningen samt Svenska Industrimannaförbundet, Sveriges 
Arbetsledareförbund och Sveriges Civilingenjörsförbund, 1969, Bilaga ”Formulär till konkurrensklausul att intagas i 

tjänsteavtal”, p. 2. 
41 Ibid. p. 3. 
42 Adlecreutz och Flodgren, 1992. s. 15.  
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nyutexaminerade ska konkurrensklausulen utformas på så vis att den endast bör göras 

gällande om anställningen avslutas efter 6 månader eller längre.43 För kameral 

personal eller anställda på ”mellannivå”, kan konkurrensklausuler införas i avtalet om 

de genom sin tjänst kommer i kontakt med tillverkningshemligheter och om de har 

tillräcklig kunskap att utnyttja dessa i konkurrerande syfte.44  

4.2.6 Undantag 

Det finns undantag för när konkurrensklausuler ej kan göras gällande efter avslutad 

anställning. Huvudregeln är att en konkurrensklausuls syfte är att skydda 

arbetsgivaren från konkurrens ifrån en arbetstagare som väljer att lämna sin 

anställning. Om arbetsgivaren är den som säger upp anställningen kan inte 

konkurrensklausulen göras gällande då det inte anses föreligga något behov att 

skydda arbetsgivaren. Förutsatt att uppsägningen ej föranletts av avtalsbrott från 

arbetstagarens sida.45  

 

Om anställningen avslutas till följd av att arbetstagaren blir avskedad på olovlig 

grund eller att arbetsgivaren i väsentlig mån har åsidosatt sina åligganden gentemot 

arbetstagaren med verkan att arbetstagaren har haft grundad anledning att frånträda 

sin anställning kan inte klausulen verkställas. Detsamma gäller om en anställning 

avslutas till följd av arbetsbrist. Det anses då inte finnas intresse av att verkställa 

konkurrensklausulen.46 Om anställningen upphört till följd av avsked kan 

arbetsgivaren helt eller delvis dra in ersättningen som efterföljs av en 

konkurrensklausul, förutsatt att förhandlingsskyldigheten med berörd 

arbetstagarorganisation är fullföljd.47 

                                                 
43Överenskommelse, Svenska Arbetsgivareföreningen samt Svenska Industrimannaförbundet, Sveriges Arbetsledareförbund och 

Sveriges Civilingenjörsförbund, 1969, p. 2. 
44Ibid, p. 1. 
45Överenskommelse, Svenska Arbetsgivareföreningen samt Svenska Industrimannaförbundet, Sveriges 
Arbetsledareförbund och Sveriges Civilingenjörsförbund, 1969, Bilaga, p. 1. a-b. 
46 Ibid. 
47 Ibid” p. 2. 
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4.2.7 Vite 

Överträdelse av konkurrensklausuler i enlighet med 1969 års överenskommelse 

resulterar i ersättningsskyldighet. Ersättning ska utgå om arbetstagaren av grov 

vårdslöshet eller med avsikt bryter mot konkurrensklausulen.48 Skadeståndet sätts då i 

rimlig relation till arbetstagarens inkomst, i allmänhet motsvarar detta sex 

månadslöner.49 Skadeståndet anses ersätta den ekonomiska skadan som uppkommer 

för den före detta arbetsgivaren till följd av att en företagshemlighet yppas och 

utnyttjas av utomstående.50  

4.2.8 Exempelklausul 

Avtalet har kommit att ha betydelse och normerande verkan utanför sitt 

giltighetsområde, då det har kommit att ses som en prototyp för hur 

konkurrensklausuler kan användas.51 Överenskommelsen innehåller en 

exempelklausul med instruktioner för det materiella innehållet för 

konkurrensklausuler i anställningsavtal. Exempelklausulen har kommit att verka som 

en mall för utformningen av konkurrensklausuler i tjänsteavtal. Den är vägledande för 

utformningen av konkurrensklausuler, och texten i exempelklausulen är alltså inte en 

del av kollektivavtalet på så vis att anslutna parter är tvingade att utforma 

konkurrensklausuler ordagrant efter klausulen.52  

 

Överenskommelsen har haft inflytande vid skälighetsbedömning av konkurrens-

klausuler i tjänsteavtal i Sverige.53 Till exempel belyser lagstiftarna vid 

omarbetningen av 38§ avtalslagen att en av motiveringarna för att ge en utökad 

omfattning och tillämplighet till de principer som fastställts genom 

överenskommelser i kollektivavtal gällande konkurrensklausuler.54 

  

                                                 
48 Ibid. p. 4. 
49 Adlecreutz och Flodgren, 1992. s. 15. 
50 DS 2002 nr 56. s. 330. 
51 Adlecreutz och Flodgren, 1992. s. 15. 
52 Ibid. s. 55. 
53 Ibid. s. 66. 
54 Proposition 1975/76:81. s. 149. 
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4.3 2015 Avtal om användning av konkurrensklausuler i anställningsavtal 

4.3.1 Omfattning 

Arbetet för en ny överenskommelse gällande konkurrensklausuler föranleds av en 

förändrad marknadssituation. Det fanns ett behov av en utvidgning av 

tillämpningsområdet för avtalet då 1969 års överenskommelse ansågs vara allt för 

snäv i sin tillämpning mot tillverkningsindustrin. Behovet av skydd av 

företagshemligheter finns inom alla branscher. 2015 års avtal knyts därmed mot 

begreppet företagshemligheter istället för tillverkningshemligheter.55 Begreppet 

företagshemligheter har samma innebörd i 2015 års avtal som det har i lagen om 

skydd för företagshemligheter.56 Informationen måste ha ett värde för organisationen, 

och det kan inte vara information kring företaget som är allmänt känd. För att 

arbetsgivare samt arbetstagare ska kunna avtala om att införa en konkurrensklausul i 

ett anställningsavtal, måste arbetstagaren genom sin position komma i kontakt med 

företagshemligheter, alternativt kunna komma i kontakt med sådan typ av information 

genom sitt arbete.57    

4.3.2 Intresseavvägning 

Liksom i 1969 års avtal baseras behovet för en konkurrensklausul i ett 

anställningsavtal på en intresseavvägning mellan organisationens behov och huruvida 

det är att anses skäligt att införa en klausul i avtalet, för varje enskilt fall. 

Konkurrensklausuler ska användas restriktivt och inte avtalas om med arbetstagare 

som inte själva har kunskap och förmåga att använda företagshemligheter.58 I avtalets 

ingress belyser stiftarna vikten av lojalitet på dagens arbetsmarknad och vikten av att 

företagshemligheter bevaras inom företaget. Att företagshemligheter inte ska kunna 

användas i konkurrerande syfte anses enligt parterna vara av intresse för såväl 

arbetsgivare som arbetstagare.59  

                                                 
55 Avatal, Svenskt Näringsliv, 2015. s. 18. 
56 Ibid. s. 5. Anm. 1. 
57 Ibid. s. 22-23. 
58 Ibid. s. 15. 
59 Ibid. s. 5. 
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4.3.2 Bindningstid 

Bindningstiden för konkurrensklausulen baseras på en bedömning av arbetsgivarens 

behov, samt bedömning av den skyddsvärda informationen. Förutsättningarna för 

vilken tid som anses skälig är förändrad i 2015 års avtal. Bindningstiden bör ej 

överstiga nio månader om tiden under vilken det föreligger risk ur 

konkurrenshänseende anses kort. Det kan exempelvis vara inom en bransch med 

snabb produktutveckling så som teknikföretag mot privata kunder. Om tiden för 

vilken risken anses vara lång ska bindningstiden inte överstiga 18 månader, om det 

inte finns särskilda skäl för annat. Det kan exempelvis gälla en verksamhet med långa 

produktions- och utvecklingscyklar. Detta beaktande av bindningstid har skrivits in i 

avtalet med syftet, att markera vikten av att avtalsparterna noga överväger vad som 

kan anses rimligt för att uppfylla verksamhetens skyddsintressen ur 

konkurrenssynpunkt.60  

4.3.4 Nyexaminerad personal 

Det finns i avtalet speciella regleringar för nyutexaminerad personal, men 

avtalsregleringar kring kameral personal är dock undantagen i 2015 års 

överenskommelse, då klausulen är knuten till företagshemligheter. Även åldersgränsen 

på 27 år är borttagen. Detta är ersatt med krav om att arbetstagaren ska vara oerfaren 

på området för att tidsgränsen för klausulen om sex månaders anställningstid ska 

föreligga. Detta kan tas bort i avtalet om särskilda skäl föreligger. Särskilda skäl antas 

vara då en arbetstagare exempelvis redan har yrkeserfarenhet inom området men 

anställs som nyutexaminerad.61 

4.3.5 Undantag 

I 2015 års överenskommelse finns liknande undantagsfall för konkurrensklausuler 

som i 1969 års överenskommelse. En konkurrensklausul ska inte träffas med en 

arbetstagare vars anställning är för visstid, dock finns det undantagsfall från denna 

regel. Det kan vara aktuellt att avtala om konkurrensklausuler med arbetstagare som 

                                                 
60 Ibid. s. 28, p. 5.1. 
61 Ibid. s. p. 4.2. 
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fortsätter att vara verksamma efter att de fyllt 67 år genom visstidsanställning Det kan 

även vara aktuellt med konkurrensklausuler i anställningsavtal när det är fråga om 

anställda med särskilda expertkunskaper.62 

 

Klausulen kan ej påkallas efter avslutad anställning i de fall då arbetstagaren blir 

avskedad på ”falsk grund”. Avtalsstiftarna har i 2015 års överenskommelse belyst att 

det fodras att en domstol finner att skäl ej förelegat för uppsägning till följd av 

personliga skäl. Det skulle stå i strid med konkurrensklausulers principer och syfte; 

att skydda arbetsgivaren mot att arbetstagaren väljer att lämna verksamheten för att 

bedriva konkurrerande verksamhet. Om arbetsgivaren väljer att avbryta anställningen, 

utan att kontraktsbrott från arbetstagaren föreligger finns inte något skyddsintresse. 

Samma motivering föreligger för varför konkurrensklausuler ej görs gällande i en 

situation då arbetsgivaren grovt brutit mot sina skyldigheter enligt 4§ lagen om 

anställningsskydd.63  

 

                                                 
62 Ibid, s. 7. p. 2.1. 
63 Ibid, s. 25-26. p. 4.1. 
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4.3.6 Exempelklausul ifrån 2015 års avtal. 

 

För att undvika att konkurrensklausuler tillämpas på fel sätt har avtalsstiftarna i en 

bilaga infört en exempelklausul. Exempelklausulen är vägledande för 

arbetsmarknadens parter. De klausuler som avviker ifrån den är ej automatiskt 

ogiltiga, det kan dock få effekter vid bedömning av dess giltighet.64 

 

Exempelklausul65 

Konkurrensförbud i anställningsavtal, träffat i enlighet med avtalet om användning av 

konkurrensklausuler i anställningsavtal 

 

1. Tjänstemannen XX och Aktiebolaget YY är överens om att XX har tillgång till 

eller får kännedom om företagshemligheter som finns i verksamheten och att XX har 

möjlighet att använda företagshemligheterna på ett sätt som kan medföra skada i 

konkurrenshänseende. 

 

(Det kan finnas anledning att ange vad slags företagshemligheter det främst är fråga 

om. Det bör dock uppmärksammas att konkurrensklausuler oftast är avsedda att gälla 

under lång tid och att det därför är olämpligt att försöka att uttömmande ange vad 

slags information det gäller. En uppräkning ska alltså i normalfallet vara 

exemplifierande.) 

 

2. Mot den här bakgrunden gäller att XX under en tid av ... månader, räknat från 

anställningens upphörande inte får, 

a. ta anställning hos företag som bedriver verksamhet i konkurrens 

med arbetsgivaren 

b. på annat sätt direkt eller indirekt bedriva eller medverka i verksamhet som 

konkurrerar med verksamheten i YY 

 

                                                 
64 Ibid, s. 43, p. 7.1. 
65 Ibid, s. 15-16. 
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(Om möjligt bör det i konkurrensklausulen anges exempel på vad slags verksamhet 

som YY anser vara konkurrerande verksamhet. En sådan uppräkning bör av samma 

skäl som nyss nämnts alltid vara exemplifierande.) 

 

Om XX bryter mot konkurrensförbudet ska XX betala normerat skadestånd 

motsvarande x gånger XX månadsinkomst för varje nytt avtalsbrott. 

Månadsinkomsten beräknas som ett genomsnitt av de belopp som XX haft som fast 

lön, provision, bonus, etc. under det senaste anställningsåret. 

 

(Observera att hänsyn ska tas endast till tid under vilken arbetstagaren utfört arbete i 

normal omfattning enligt gällande anställningsavtal.) 

 

XX är medveten om att YY i händelse av avtalsbrott kan begära att skiljenämnden 

bestämmer återkommande vite för det fall XX inte självmant upphör att bryta mot 

konkurrensförbudet. 

 

3. YY är medvetet om att konkurrensförbudet inte gäller om XX sägs upp på grund av 

arbetsbrist. 

 

4. Vad gäller ersättning under tid då XX efter anställningen inte får bedriva 

konkurrens samt andra regler för tillämpningen av konkurrensklausulen mellan XX 

och YY är parterna överens om att tillämpa de regler som anges i avtalet om 

användning av konkurrensklausuler i anställningsavtal. 
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4.4. Praxis kring konkurrensklausuler i anställningsavtal  

 

Tvister kring konkurrensklausuler i anställningsavtal kan prövas i olika instanser. När 

parterna är bundna av 1969 års överenskommelse avgörs tvister i skiljenämnd.66 1969 

års avtal är endast direkt tillämpligt när såväl arbetsgivare som arbetstagare är 

anslutna med avtalsslutande organisationen, uppfyller inte klausulen villkoren enligt 

överenskommelsen är avtalet att anses icke bindande för parterna.67 Övriga instanser 

som kan pröva fall rörande konkurrensklausuler då parter ej är bundna av Svenskt 

Näringslivs avtal är Tingsrätten68, Hovrätten69 och AD70. 

 

I de mål där överenskommelsen inte är bindande för båda parterna genomför AD 

skälighetsprövning enligt 38§ avtalslagen, med tillämpning av de materiella regler 

som finns i överenskommelsen. Särskilt i de fall då arbetsgivaren är bunden av 

överenskommelsen men inte arbetstagaren med motiveringen att det inte är att anses 

som skäligt att en kollektivavtalsbunden arbetsgivare har större möjlighet att 

implementera konkurrensklausuler i icke anslutna anställdas avtal.71  

 

Vid prövning av en konkurrensklausul genomför AD en helhetsbedömning av 

föreliggande omständigheter. Prövningen innebär en helhetsbedömning av klausulens 

skälighet. AD bedömer om arbetsgivaren har ett berättigat syfte av att bruka 

konkurrensklausulen. Berättigade syften för arbetsgivaren är enligt 1969 års 

överenskommelse samt praxis; att skydda företagsspecifikt kunnande som 

arbetsgivaren förvärvat eller utvecklat72 samt att skydda företagshemligheter. 

Faktorer som kan påverka AD:s helhetsbedömning är bland annat; i vilken 

utsträckning klausulen begränsar arbetstagarens yrkesmöjligheter efter avslutad 

                                                 
66 Domeij, Bengt, 2013, s. 274. 
67 AD 1977:167, Ingenjören Bo F i Genarp mot Rejlers Ingenjörsbyrå Aktiebolag i Växjö. 1977-01-26. 
68 Stockholms tingsrätt mål B 44/09, 2010-04-14.   
69 Hovrätten för Västra Sverige, mål T 1087-06, 2007-04-25.   
70 AD 1977:167. 
71 AD 1984:20, Wiro Aktiebolag v. Förbundet Sveriges Handelsrepresentanter, 1984-02-15. 
72 Ibid.  
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anställning, om arbetstagaren erhåller ekonomisk kompensation under klausulens 

bindningstid, eller ersätts under sin anställning för de begränsningar som klausulen 

innebär.73 Då klausulen endast marginellt begränsar arbetstagaren kan en klausul vara 

godtagbar även om kompensation inte utgår.74 Utöver dessa faktorer kan andra 

omständigheter så som arbetstagarens position och anställningstid påverka AD:s 

bedömning75, om förhandling föregått klausulen76 och allmänintresset av att 

upprätthålla konkurrens på marknaden som företaget agerar på.77 

 

I och med arbetsmarknadens utveckling i form av ökat bruk av konsultverksamhet har 

området påverkats. Till exempel har skydd av bestående kundrelationer genom 

konkurrensklausul godkänts i praxis.78 För att anses skälig vid skydd av 

kundrelationer ska klausulen vara begränsad till att endast avse arbetsgivarens kunder 

eller samarbetspartners. Arbetstagaren ska trots klausulen vara fri att verka inom 

branschområdet gentemot kunder som arbetsgivaren inte har haft avtal med. En sådan 

typ av klausul bedöms endast vara en mindre inskränkning av en arbetstagares 

yrkesmöjligheter.79 

4.4.1 Klausulens omfattning  

Tre arbetstagare vid ett IT-företag avslutade sina anställningar. I deras 

anställningsavtal förelåg konkurrensklausuler. De har bildat ett företag inom samma 

bransch som de tidigare verkade. Frågan som väcktes i AD 2009:63 var huruvida 

arbetstagarna hade brutit mot de konkurrensklausuler som förelåg. AD prövade om 

                                                 
73 AD 2009:63, Reachin Technologies Aktiebolag i Stockholm mot M.D. i Skärholmen, T.F. i Sollentuna, J.MB. 

i Sundbyberg och SenseGraphics Aktiebolag i Sollentuna Samt Sense Graphics Aktiebolag i Sollentuna mot Reachin 

Technologies Aktiebolag i Stockholm, 2009-09-02 
74 AD 2002:115 Tirfing Redovisning Administration Strategi Aktiebolag i Huddinge mot L.L. och Gourimeko Företagskonsult 

Handelsbolag 2002-11-13 och AD 2010:27 M.F.; Optinet Data Aktiebolag mot Optinet Data Aktiebolag i Partille. 2010-04-14. 

75 AD 1992:9, Ola N i Åtvidaberg mot Ernst & Young Aktiebolag, 1992-02-5. 
76AD 1993:40, R.H. mot Starckjohann Telko Oy i Lahti, 1993-03-03. 

77AD 1994:65, E.H. med reg. firma E.H:s Advokatbyrå mot T.C, 1994-04-27. 

78AD. 2013:24, K.K. i Staffanstorp och Skandinaviska Likvida Medel AB i Limhamn Mot S.F. AB i Lund samt S.F. AB i Lund 
mot K.K. i Staffanstorp och Skandinaviska Likvida Medel AB i Limhamn. ,2013-03-20. 
79 Öman, Sören ”Nya rättsfall om konkurrensklausuler”, Blendow Group AB 2011. Sid. 1. 
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konkurrensklausulerna enligt 38§ avtalslagen var att anses oskäliga och därmed borde 

jämkas.80 

 

AD utförde en helhetsbedömning av de omständigheter som förelåg i målet. AD 

bedömde då de tre arbetstagarnas anställningssituationer individuellt. AD tog hänsyn 

till vad klausulen innebar för deras fortsatta yrkesmöjligheter. AD granskade även 

arbetsgivarens intresse av att bruka klausulen.81  

 

En av arbetstagarna, M.D. arbetade med produktutveckling inom bolaget. Detta 

berättigade enligt AD företagets intresse av att binda honom till en 

konkurrensklausul. Enligt konkurrensklausulen förbjuds M.D. att under tolv 

månaders tid bedriva med bolaget konkurrerande verksamhet, dess geografiska 

område omfattar inte endast Sverige utan även andra länder. Bolaget har inte 

kompenserat M.D ekonomiskt eller på andra sätt under anställningstiden eller under 

tiden då klausulen är i verkan efter avslutad anställning. AD ansåg att till följd av 

klausulens vidd, samt att M.D ej ersatts att klausulen var oskälig enligt 38§ 

avtalslagen och inte bör tillämpas för M.D.82  

 

T.F. var försäljare inom bolaget och träffade under sin anställningstid främst andra 

kunder till bolaget. J.MB har under sin anställning främst utvecklat hårdvara för 

bolagets applikationer. Utöver detta har J.MB även arbetat med inköp, leveranser 

samt montering. Deras arbetsuppgifter gav enligt AD inte belägg för att de båda 

arbetstagarna genom sina positioner fått kunskap om bolagets utvecklingsarbete. 

Därmed bedömdes bolagets intresse av att upprätthålla konkurrensklausuler som 

begränsat.83 

 

                                                 
80 AD 2009:63. 
81 Ibid. 
82 Ibid. 
83 Ibid. 
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Konkurrensklausulen förbjöd T.F. att bedriva konkurrerande verksamhet med bolaget 

under tolv månaders tid respektive sex månaders tid för J. MB. För T.F. omfattade 

förbudet verksamhet rörande haptisk mjukvara. Den verksamhet som ansågs vara 

konkurrerande var alltså begränsad. Det geografiska området omfattade Sverige samt 

andra länder för de båda. Klausulerna innebär alltså ej endast ett marginellt 

ingripande på arbetstagarnas yrkesmöjligheter.84  

 

AD har under sin utredning inte funnit några belägg för att bolaget och de två 

arbetstagarna hade förhandlat klausulerna utformning. De båda arbetstagarna har 

varken under sin anställning eller under den tid som konkurrensförbudet har varit i 

verkan kompenserats för den olägenhet som det innebär. AD bedömde därmed att 

klausulerna var att anses som oskäliga enligt 38§ avtalslagen och därmed bör 

jämkas.85 

4.4.2. Bidrag till skälig avtalspraxis 

K. K var anställd av ett factoringbolag, och i anställningsavtalet förelåg en 

konkurrensklausul. Efter sin avslutade anställning började K.K. en ny anställning 

inom konkurrerande verksamhet. I och med att K.K. tog anställning inom 

konkurrerande verksamhet hävdar den före detta arbetsgivaren S.F. AB. att K.K. är 

skadeståndsskyldig gentemot dem. K.K. hävdar däremot att konkurrensklausulen är 

oskälig. 86 

 

AD bedömer i mål AD 2013:24 att bolaget S.F. AB hade ett berättigat intresse av att 

skydda sina existerande kundrelationer. Konkurrensklausulen innebar en skyldighet 

för arbetstagaren K.K. att under tolv månaders tid efter avslutad anställning ej bedriva 

näringsverksamhet eller ta anställning i konkurrerande verksamhet. Av ordalydelsen 

                                                 
84 Ibid. 
85 Ibid. 
86 AD. 2013:24. 
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ansåg AD att klausulen hindrade marknadskonkurrens. Till följd av sin vidd ansåg 

AD att konkurrensklausulen var att anses oskälig enligt 38§ avtalslagen.87 

 

Bolaget S. F AB har under processen förändrat klausulens innebörd. Den nya 

lydelsen innebar att klausulen endast förhindrar K.K. från att kontakta eller låta 

kontakta, de kunder som han haft vetskap om var S. F AB:s under perioden 17 

november 2007 – 16 november 2008. I detta mål genomförde AD med stöd av 38§ 

avtalslagens förhoppning om att bidra till en avtalspraxis där oskäliga avtalsvillkor 

inte används88 bedömningen att inte basera sin dom på bolagets omformulering. AD:s 

motivering var att om oskäliga klausuler förekommer kan det leda till 

inlåsningseffekter på marknaden. Arbetstagarna kan bli osäkra kring vad deras 

rättigheter och skyldigheter är efter avslutad anställning. Har arbetsgivaren rätt att 

förändra klausulens utsträckning kan det enligt AD leda till ett missbruk av 

vidsträckta konkurrensklausuler.89    

 

AD bedömer därmed att klausulen var oskälig enligt 38§ avtalslagen och K.K. är 

därmed inte bunden av klausulen.90 

4.4.3. AD:s avvägning gentemot 1969 års överenskommelse 

En revisor kallad M.O. är från sin tidigare anställning bunden av en 

konkurrensklausul. Klausulen innebär att han under två års tid efter avslutad 

anställning skall betala 35 procent av de intäkter som han tjänat in till sig själv eller 

andra arbetsgivare från de kunder som han var kundansvarig för hos sin tidigare 

arbetsgivare. Revisorn utförde under sin anställning bland annat så kallade väsentliga 

revisionsuppgifter inom företaget gentemot dess kunder, AD fann därav i AD 2015:8 

att arbetsgivaren hade ett berättigat intresse av konkurrensklausulen.91   

 

                                                 
87 Ibid. 
88 Proposition 1975/76:81 s. 118. 
89 AD. 2013:24, 
90 Ibid. 
91 AD 2015:8, KPMG AB i Sundsvall mot M.O. i Sundsvall. 2015-02-11. 
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Klausulen syftade enligt sin utformning till att skydda bolagets befintliga 

kundrelationer, men klausulen var däremot inte begränsad till de kunder som bolaget 

hade avtal med vid M.O:s anställningstillfälle. En övervägande del av de tillkomna 

kunderna efter MO:s anställningstillfälle har utsett M.O. personligen till sin revisor 

och inte bolaget. AD belyser att bolaget inte angett hur de går tillväga för att värva 

nya kunder och behålla dem i organisationen. Att klausulen inte är utformad med en 

begränsning för de kunder som tillkommit genom aktiv bearbetning eller motsvarande 

från bolagets sida påverkar den tyngd som bolagets intresse ska tillmätas vid 

helhetsbedömningen.92    

 

M.O. var anställd under 23 år hos bolaget och arbetade då i Sundsvall och Kramfors 

området. AD antog därav att klausulen påtagligt begränsar M.O:s yrkesmöjligheter i 

området, då klausulen omfattar de kunder som M.O. var kundansvarig för under sin 

anställning. Den ersättningsskyldighet som klausulen innebar kunde enligt AD 

jämföras med ett skadestånd. Detta kommer att omfatta cirka 10 månadslöner sett till 

M.O:s nuvarande månadslön. AD jämförde detta mot gränsen om 6 månadslöner 

enligt 1969 år överenskommelse. På grund av jämförelsen bedömdes klausulens 

ersättningsnivå att anses som en väsentlig begränsning för M.O. M.O. erhöll inte 

någon ersättning under bindningstiden och hade inte under sin anställning 

kompenserats för klausulens förekomst.93 

 

AD bedömer att M.O. vid anställningstillfället bör ha förstått klausulens innebörd. 

Det fanns däremot inte några bevis för att den skulle ha föranletts av förhandlingar. 

Efter en helhetsbedömning fann AD att klausulen var ogiltig enligt 38§ avtalslagen 

och därmed bör jämkas.94 

                                                 
92 Ibid. 
93 Ibid. 
94 Ibid. 
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5. Avslutande analys 
 

5.1 Reglering av konkurrensklausuler 

 

Regleringen av det arbetsrättsliga området genomförs i såväl lag som kollektivavtal.95 

Reglering av konkurrensklausuler har till stor del influerats av kollektivavtal inom 

området samt av en förändrad marknad. Det går att i rättsfall såväl som i 

lagkommentarer finna spår av de ramar som 1969 års överenskommelse ställt upp för 

konkurrensklausuler i anställningsavtal. Den snäva tillämpningen riktad mot 

industrisamhället har dock frångåtts idag då praxis anpassats gentemot vårt 

informationssamhälle. Idag är exempelvis kundrelationer en faktor som av AD anses 

vara skyddsvärd.96  

 

Arbetsrätt syftar till att skydda den svagare parten.97 I 1915 års proposition till 

avtalslagen förtydligar lagstiftarna att lagen ska bidra med ett arbetstagarskydd. 

Enligt lag ska det endast förekomma skäliga konkurrensklausuler i anställningsavtal98 

vilket har prioriterats av AD vid domslut.99 Till följd av att det har utvecklats en 

praxis präglad av skäliga avtalsklausuler skyddas arbetstagarna.  

  

Huruvida en konkurrensklausul är att bedömas som skälig är situationssanpassat. För 

var enskilt fall genomförs en intresseavvägning. Den samt föreliggande 

omständigheter ligger till grund för domstolens bedömning.100  Förhandlings-

processen inför en konkurrensklausul har fått ökad betydelse av AD.101 Med en 

individuellt framförhandlad klausul kan parterna anses vinna en förutsebarhet kring 

vad som är skäligt och oskäligt, samt vad de har för rättigheter och skyldigheter 

                                                 
95 Sigeman, Tore, Arbetsrätten: en översikt, fjärde upplagan, Norstedts juridik, Stockholm, 2006, s. 21. 
96 Öman, 2011. s. 1.  
97 Sigeman, 2011. s 1. 
98 Proposition 1915:83, s. 40. 
99 AD. 2013:24  
100 AD 1984:20 
101 AD 1993:40. 

https://zeteo-wolterskluwer-se.proxy.lnu.se/#/linkresolver/clink/prop.%201915%3A83
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gentemot varandra. Det bidrar även till en medvetenhet för parterna om att 

konkurrensklausulen förekommer i avtalet.102 Att värdera förhandling mellan 

arbetsgivare och arbetstagare kan ses som positivt utifrån 38§ avtalslagens syfte att 

skydda den svagare avtalsparten, då det ger parterna möjlighet att ifrågasätta samt 

förhandla kring vad klausulen kan komma att innebära.  

 

Vid prövning av 2015 års avtal utefter 38§ avtalslagens krav om skälighet, bedöms 

huruvida de åtgärder som vidtas är att godtas utefter de krav som ställs upp i lag samt 

praxis. Det skyddsvärda intresset i organisationen bedöms utifrån dess värde för 

arbetsgivaren. Vilken skada den enskilde arbetstagararen kan orsaka utifrån 

konkurrenshänseende efter sin avslutade anställning vägs även in i värde-

bedömningen. 103  Det är avgörande att klausulen i sin utformning är tillräckligt 

begränsad sett till syfte samt funktion för arbetstagaren.104  

5.2 Avtal om användning av konkurrensklausuler i anställningsavtal 

 

2015 års överenskommelse uppställer tre rekvisit för att ett företag ska vara berättigat 

till att införa konkurrensklausuler i sina anställningsavtal:    

1. Att det finns skyddsvärda företagshemligheter i företaget. 

2. Att det finns en risk för att arbetsgivaren skall lida skada i 

konkurrenshänseende om företagshemligheter skulle röjas och användas i 

konkurrerande verksamhet. 

3. Att arbetstagaren genom utbildning eller erfarenhet har möjlighet att 

använda företagshemligheterna på ett sätt som medför skada i 

konkurrenshänseende.105 

 

                                                 
102 Domeij, s. 303. 
103 AD 1984:20. 
104 AD 2009:63. 
105 Avtal, Svenskt Näringsliv, 2015, s. 15-16. 
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Vid tecknande av konkurrensklausul ska arbetsgivare samt arbetstagare vara överens 

om att arbetstagaren kommer att ta del av företagshemligheter inom 

organisationen.106 Parterna är vidare överens om att arbetstagaren genom klausulen är 

hindrad från att verka inom konkurrerande verksamhet.107 I ingressen till avtalet har 

det belysts att nio månader är anses som skälig tid när kunskapen har en ”kort” livstid 

samt att arton månader är att anses som skälig tid för kunskap med ”längre livstid”.108 

Arbetsgivaren har enligt 2015 års avtal en ersättningsskyldighet gentemot 

arbetstagaren om denne innehar en lägre inkomst under klausulens bindningstid. 

Ersättningen baseras på en bedömning av orsakssambandet mellan den lägre 

inkomsten och konkurrensklausulen. Arbetsgivaren betalar som högst 60 procent av 

arbetstagarens tidigare månadsinkomst. Avtalet fastställer ett normerat skadestånd vid 

avtalsbrott, skadeståndet ska vara försatt i rimlig relation till arbetstagarens lön, vilket 

enligt avtalsstiftarna i genomsnitt är sex månadslöner.  

 

Baserat på tidigare presenterad praxis samt lagstiftarnas ändamål med 38§ avtalslagen 

är innehållet i ”Avtal om användning av konkurrensklausuler i anställningsavtal” att 

anses som skäligt.109 Företagshemligheter har av praxis ansetts inneha ett 

skyddsvärde för arbetsgivaren. Ingressen till avtalet är tydlig med att de arbetstagare 

som kan slutas till klausulen genom kunskap samt erfarenheter ska kunna bruka 

företagshemligheterna och innebära ett hot gentemot sin före detta arbetsgivare.110 

Vid helhetsbedömning av arbetstagarens situation i AD har ersättning till 

arbetstagaren antingen under eller efter anställningen varit ett betydande rekvisit.111 

De uppmaningar som finns i klausulen angående att arbetsgivaren ska exemplifiera 

vad som menas med exempelvis konkurrerande verksamhet112, kan anses positivt då 

det innebär ett förtydligande för motparten och riskerna för missförstånd parterna 

                                                 
106 Ibid. 
107 Ibid. 
108 Avtal, Svenskt Näringsliv, 2015, s 28, p. 5.1. 
109 AD 2009:63.  
110 Avtal, Svenskt Näringsliv, 2015, s 28. s. 15. 
111 AD. 2013:24. 
112 Avtal, Svenskt Näringsliv, 2015, s. 15-16. 
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mellan minskar.113 Det innebär även en begränsning av vad som arbetstagaren är 

hindrad att göra efter avslutad anställning vilket ökar dess skälighet.  

5.3 Fortsatt utveckling av konkurrensklausuler 

 

Konkurrensklausuler har sedan 1915 påverkats av arbetsmarknadens utveckling.114 

Idag präglas EU:s marknad starkt av globalisering115 till följd av EU:s fyra friheter 

kan arbetstagare röra sig mellan länder obehindrat.116 Konkurrensklausuler i 

anställningsavtal har inte ansetts innebära ett hinder av den fria rörligheten då avtalet 

är på individnivå och ofta nationellt.117 Om det av praxis normaliseras att begränsa 

sina arbetstagare geografiskt via konkurrensklausuler, kan detta få verkningar för 

rörligheten av Sveriges arbetskraft. De geografiska begränsningarna som en 

konkurrensklausul i vissa fall innebär118, kan komma att hindra rörligheten på EU:s 

arbetsmarknad. 

 

Det tillåts undantag från de fyra friheterna. Undantaget ska framstå som motiverat av 

samhällsintressen och får ej vara diskriminerande.119 Att företagshemligheter inte 

sprids är ur såväl konkurrens- som ekonomiskt hänseende av intresse för arbetsgivare. 

Skyddet som en konkurrensklausul erbjuder möjliggör att arbetsgivaren kan tillåta 

närmare kundkontakter, investera i kompetensutveckling, ge arbetstagarna inblick i 

företagshemligheter med mera. Begränsningen som konkurrensklausuler innebär kan 

dock även ha negativa effekter. Företagshemligheter har en vid definition och 

omfattning, vilket kan skapa osäkerhet hos arbetstagare. Samma problematik finns i 

lag om skydd för företagshemligheter.  

 

                                                 
113 AD. 2013:24. 
114 Proposition 1975/76:8 s. 148. 
115 DS 2002 nr 56, Bilaga 2 s. 63.   
116 Artikel 3 p. 2, Fördraget om Europeiska Unionen. 
117 DS 2002 nr 56, s. 331. 
118 AD 2009:63. 
119 Mål C-19/92 s. I-4165, p 37. 
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Ur ett arbetsmarknadsperspektiv är det negativt att arbetstagare inte kan använda sin 

fulla kompetens på grund av konkurrensklausuler eller att de är osäkra kring om det 

är att bryta mot lag om skydd för företagshemligheter. Det kan resultera i 

konkurrensbegränsningar och minska konkurrens på marknaden. Arbetsgivare har 

utöver skyddet i lag om skydd för företagshemligheter och konkurrensklausuler även 

möjlighet att avtala om sekretess- och tystnadsplikt med sina anställda.  

 

Det har länge ansetts att det finns ett samhällsintresse för konkurrensklausuler i 

anställningsavtal för att skydda arbetsgivare. Det går dock att ifrågasätta vad det hade 

resulterat i att ej utnyttja konkurrensklausuler, då arbetsgivaren har skydd för sina 

företagshemligheter i såväl lag som sekretessavtal. På dagens arbetsmarknad finns ett 

stort utbud av informationsföretag, och många branscher har även en snabb 

produktutveckling med mera. Gör inte då konkurrensklausuler mer skada än nytta om 

de hindrar marknadsutvecklingen? Detta vore av intresse att studera vidare ur ett 

ekonomiskt perspektiv. 

 

Utifrån ett jämställdhetsperspektiv är 38§ uttryckt på ett könsneutralt sätt. Det är 

arbetstagarens kompetens samt den skyddsvärda informationen inom företag som 

avgör huruvida en konkurrensklausul ska tillämpas eller ej. Dagens företagsstruktur 

samt könsfördelning leder dock till att konkurrensklausuler främst påverkar män. Det 

är främst anställda på högre nivåer som upplevs som ett hot för arbetsgivaren utifrån 

konkurrenshänseenden. Dessa positioner är på dagens arbetsmarknad övervägande 

tillsatta av män.120 De rättsfall som har studerats har berört manliga arbetstagare och 

branscher som anses vara manligt dominerade så som; revisorer, IT-branschen, 

företagssäljare med flera.121 Dagens arbetsmarknad går emot en utveckling där 

fördelningen av kön blir jämnare sett till högre positioner inom företag.122 Därmed 

                                                 
120 SCB,”Kvinnor har lägre lön, inkomst och pension än män”, Publicerad 2016-07-04. http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-

efter-amne/levnadsforhallanden/jamstalldhet/jamstalldhetsstatistik/pong/statistiknyhet/pa-tal-om-kvinnor-och-man-2016/, 

Hämtad 2017-03-06. 
121 SCB, ”På tal om kvinnor och män”, 2016, s. 44. 
122 Regeringens proposition 2005/06:155 ”Makt att forma samhället och sitt eget liv.” s. 154. 

http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/levnadsforhallanden/jamstalldhet/jamstalldhetsstatistik/pong/statistiknyhet/pa-tal-om-kvinnor-och-man-2016/
http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/levnadsforhallanden/jamstalldhet/jamstalldhetsstatistik/pong/statistiknyhet/pa-tal-om-kvinnor-och-man-2016/
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kan det antas att kvinnor i högre grad kommer att ses som hot ur konkurrens-

hänseende och därmed riskerar de att drabbas av konkurrensklausuler i större 

utsträckning.  

 

Sammanfattningsvis är 2015 års avtal från Svenskt Näringsliv att anses som skäligt 

utifrån 38§ avtalslagens syfte att det endast ska förekomma godtagbara 

konkurrensklausuler i anställningsavtal. Avtalet bidrar med ett skydd gentemot 

arbetstagarna då det bidrar till en skälig avtalspraxis, på så vis att dess uppställda 

kriterium är att anses som motiverade utifrån lag och praxis.  

 

En skälig avtalsklausul är; en klausul som endast marginellt hindrar arbetstagarens 

yrkesmöjligheter efter avslutad anställning123. Det är en konkurrensklausul som 

föregåtts av intresseavvägningar utifrån såväl arbetsgivarens som arbetstagarens 

intressen.124 

                                                 
123 AD 2002:115. 
124 AD 1993:40. 
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