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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Enligt förarbeten och Arbetsdomstolens praxis har en arbetstagare lojalitetsplikt gentemot 

arbetsgivaren under anställningstiden. Lojalitetsplikten ålägger arbetstagaren ett antal 

förpliktelser, varav en av dessa är att arbetstagaren inte får bedriva konkurrerande verksamhet 

som genom detta skadar arbetsgivaren.
1
 Lojalitetskravet upphör när anställningen avslutas 

och genom detta är inte arbetstagaren längre förpliktigad att avstå från att bedriva 

konkurrerande verksamhet, eller att ansluta sig till sådan. Industrisamhällets utveckling till ett 

informations- och tjänstesamhälle har medfört att anställdas individuella förmågor och 

speciella färdigheter blivit allt viktigare, särskilt i företag som till stor del är beroende av sina 

anställdas förmåga att hantera information, så kallade kunskapsintensiva företag. Detta har 

bidragit till en förskjutning av maktrelationen arbetsgivare och arbetstagare emellan. 

Arbetsgivarna har blivit alltmer beroende av arbetstagarna, till skillnad från förr då relationen 

var den motsatta. Anställningsavtalet innebär inget skydd för arbetsgivaren att behålla sina 

anställda, det står den anställde fritt att avsluta anställningen utan saklig grund.
2
 

Ett vanligt tillvägagångssätt för arbetsgivaren att erhålla fortsatt skydd mot konkurrens från 

arbetstagaren, är att upprätta en konkurrensklausul i anställningsavtalet, eller i ett separat 

avtal. Konkurrensklausulen ålägger arbetstagaren att under en viss tid även efter 

anställningens upphörande, inte bedriva konkurrerande verksamhet eller ta anställning hos 

någon som bedriver sådan verksamhet. Anställningsavtalets eventuella konkurrensklausuler är 

inte reglerade i Lag (1982:80) om anställningsskydd, utan parterna har avtalsfrihet vilket 

innebär att reglerna i Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på 

förmögenhetsrättens område är tillämpliga
3
. 3 kap. 38 § AvtL stadgar att den som blivit 

bunden av en sådan konkurrensklausul inte är bunden av den längre än vad som kan anses 

vara skäligt. Anses konkurrensklausulen inte strida mot 38 § finns möjlighet till jämkning 

enligt 36 §.  

Olika intressen står oomtvistligt mot varandra när konkurrensklausuler upprättas och 

tillämpas. Avtalsfrihet och näringsfrihet är två viktiga grundstenar i den liberala 

samhällsordningen och intresset att upprätthålla konkurrensfriheten krockar med friheten att 

                                                 
1
 Se exempelvis AD 1994 nr 79 och AD 2003 nr 84 och se under 2.1 om lojalitetsplikt. 

2
 Adlercreutz & Flodgren, Om konkurrensklausuler i anställningsavtal och vid företagsöverlåtelse, s. 15-17. 

3
 Adlercreutz & Flodgren, Om konkurrensklausuler i anställningsavtal och vid företagsöverlåtelse, s. 52. 
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med vem som helst kunna sluta avtal med konkurrensbegränsande verkan. Dessa två friheter 

kan tillämpas på samhällsnivå, men friheterna är viktiga även på individnivå. Arbetstagarens 

intresse av att till fullo kunna utnyttja sitt kunnande och sin erfarenhet kolliderar med 

arbetsgivarens intresse av att binda sina anställda för att behålla värdefull kunskap och 

kundkretsar inom företaget.
4
 

 

1.2 Problemformulering 

Uppsatsen ämnar beskriva rättsläget och belysa intressena bakom konkurrensklausuler på 

individnivå och till viss del på samhällsnivå. Uppsatsens problemformulering är härav; vad 

anses vara skäligt respektive oskäligt i utformningen och tillämpningen av 

konkurrensklausuler i anställningsavtal?  

 

1.3 Syfte 

Ändamålet med uppsatsen är att belysa och analysera gällande rätt om lagstiftningen som 

reglerar konkurrensklausuler.  

 

1.4 Metod 

Jag har i arbetet med denna uppsats valt att använda mig av den rättsdogmatiska metoden och 

därmed granska lagtext, förarbeten, praxis samt aktuell doktrin. 

 

1.5 Avgränsning 

Konkurrensklausuler kan ingås i uppdragsavtal såväl som i anställningsavtal och även vid 

företagsöverlåtelser. Jag har avgränsat uppsatsen till att behandla konkurrensklausuler i 

anställningsavtal. Konkurrensklausulerna kan även ingås mellan olika parter i olika 

ställningar, i uppsatsen har jag avgränsat mig till konkurrensklausuler upprättade mellan 

arbetstagare och arbetsgivare.  

                                                 
4
 Adlercreutz & Flodgren, Om konkurrensklausuler i anställningsavtal och vid företagsöverlåtelse, s. 16-18. 
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2. Lojalitetsplikt 

2.1 Lojalitetsplikten under anställningstiden  

Bakgrunden till konkurrensklausuler är att arbetsgivare vill hindra arbetstagare från att 

bedriva konkurrerande verksamhet, eller ta anställning hos någon som bedriver sådan. Detta 

innebär i praktiken en förlängning av lojalitetsplikten som arbetstagaren är ålagd under 

anställningstiden. Lojalitetsplikten regleras vanligtvis inte inom anställningsavtalet utan följer 

direkt av anställningsförhållandet som uppkommer mellan arbetsgivare och arbetstagare.
5
   

Lojalitetsplikten är inte lagstadgad men Arbetsdomstolen har i exempelvis AD 1994 nr 79 

uttryckt att det finns ett krav på lojalitet mellan parterna; ”En sedan länge dominerande 

uppfattning är att det i ett anställningsförhållande krävs av arbetstagaren att denne är lojal mot 

arbetsgivaren och att detta lojalitetskrav ingår som ett led i anställningsavtalet” och 

”[g]emensamt för de skilda aspekterna på kravet på lojalitet är tanken att anställningsavtalet 

inte enbart består i ett utbyte av vanliga förmögenhetsrättsliga prestationer, utan skapar ett 

personligt förhållande mellan parterna”. Genom dessa uttalanden kan det, enligt min 

uppfattning, konstateras att domstolen uppfattar att det allmänt sett finns ett krav på lojalitet 

mellan parterna, men märk väl domstolens ord ”[e]n sedan länge dominerande uppfattning 

är…”. Genom formuleringen fastställer inte domstolen att det finns en absolut lojalitetsplikt, 

domstolen menar att den generella uppfattningen är att det finns en lojalitetsplikt. Detta 

innebär att domstolen här refererar till en allmän rättsprincip om lojalitetsplikt, snarare än till 

en genom lag vedertagen, absolut lojalitetsplikt.  

Vad brukar då anses ingå i den allmänna rättsprincipen om lojalitetsplikt? Holm menar att det 

handlar om en plikt att undvika skadliga bisysslor, en sekretess- och tystnadsplikt, en 

informationsplikt, en skyldighet att undvika att skada arbetsgivaren samt att inte missbruka 

förtroende för egen vinning.
6
 Eftersom uppsatsen behandlar konkurrensklausuler, som är att 

se om en förlängning av lojalitetsplikten, kommer jag nedan att behandla arbetstagarens plikt 

att inte med arbetsgivaren bedriva konkurrerande verksamhet, det vill säga att inte skada 

arbetsgivaren. 

Enligt Arbetsdomstolens uttalande ovan kan utläsas att det är anställningens särskilda karaktär 

vilken ”skapar ett personligt förhållande mellan parterna”, som gör att lojalitetsplikten dem 

                                                 
5
 Källström & Malmberg, Anställningsförhållandet s. 243. 

6
 Holm, Den avtalsgrundande lojalitetsplikten – en allmän rättsprincip (diss), s. 136. 
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emellan sträcker sig längre än jämfört med lojalitetsplikten mellan till exempel två 

kontrahenter i ett köpeavtal. Arbetsgivaren har ofta ett principalansvar
7
 för arbetstagarens 

handlingar gentemot tredje man och arbetstagaren handlar med arbetsgivarens egendom, och 

det är alltså bland annat på grund av dessa speciella omständigheter som arbetstagaren måste 

visa lojalitet och ”sätta arbetsgivarens intresse framför sitt eget, i enlighet med 

anställningsavtalet”
8
. 

Vidare är lojalitetsplikten dynamisk, det vill säga att den kan vara annorlunda för olika 

arbetstagare. En arbetstagare med högre ställning och stor insyn i företaget bör åläggas ett 

större krav på lojalitet än en arbetstagare med begränsat ansvar och liten insyn i företaget. I 

lojalitetsplikten ingår som ovan nämnts en förpliktelse för arbetstagaren att inte handha 

konkurrerande bisysslor. En sådan bisyssla är att anse som skadlig om den konkurrerar med 

verksamheten som arbetsgivaren bedriver. I AD 1980 nr 82 menade domstolen att en 

arbetstagares verksamhet är att anse som konkurrerande när den är ägnad att åstadkomma 

arbetsgivaren påtaglig skada eller om den sker under omständigheter som gör att 

verksamheten bör uppfattas som illojal. Vad som anses som illojalt eller skadligt preciseras i 

praxis. Att en arbetstagares verksamhet är liknande arbetsgivarens är tillräckligt för att 

arbetstagaren ska uppträda illojalt
9
. I vissa fall räcker det att arbetstagaren planerar att starta 

en sådan verksamhet för att konkurrensförbudet anses vara överträtt
10

. Dock torde 

skaderekvisitet ha ”betydande vikt vid lojalitetsbedömningen”
11

, enligt Holm.
12

  

Som framgår av resonemanget ovan, får varje fall av eventuellt överträdande av 

konkurrensförbudet, avgöras i varje enskilt fall med hänsyn till dess specifika omständigheter. 

Omfattningen av arbetstagarens verksamhet, meddelandeplikten och skaderekvisitet är bland 

annat omständigheter som särskilt beaktas. 

 

 

 

                                                 
7
 Arbetsgivarens principalansvar stadgas i 3 kap. 1 § Skadeståndslagen (1972:207). 

8
 Holm, Den avtalsgrundande lojalitetsplikten – en allmän rättsprincip (diss), s 137. 

9
 Se AD 1996 nr 15. 

10
 Holm, Den avtalsgrundande lojalitetsplikten – en allmän rättsprincip (diss), s. 146 hänvisade till AD 1981 nr 

161. 
11

 Holm, Den avtalsgrundande lojalitetsplikten – en allmän rättsprincip (diss), s. 147. 
12

 Holm, Den avtalsgrundande lojalitetsplikten – en allmän rättsprincip (diss), s. 137-138 samt s. 143-147. 
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2.2 Lojalitetsplikten efter anställningens upphörande 

De förpliktelser som anställningen medfört upphör som huvudregel efter anställningen. Detta 

gäller även lojalitetsplikten.
13

 Upphörandet av arbetstagarens lojalitetsplikt gentemot 

arbetsgivaren innebär i princip att det är fritt fram för den före detta anställde att bedriva en 

med arbetsgivaren konkurrerande verksamhet. Denna frihet kan som ovan nämnt inskränkas 

genom en konkurrensklausul som intas i anställningsavtalet eller i ett separat avtal. 

Anledningen till dessa klausuler är att skydda företagsspecifik kunskap, eller att hindra en 

arbetstagare att söka anställning hos en konkurrerande verksamhet. Nedan följer en 

redogörelse för sådana konkurrensklausuler.  

  

                                                 
13

 Holm, Den avtalsgrundande lojalitetsplikten – en allmän rättsprincip (diss), s. 149. 
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3. Konkurrensklausuler 

3.1 Om konkurrensklausuler och deras skyddsintressen 

Arbetsgivare försöker i allt större utsträckning knyta sina anställda och högt kvalificerade 

specialister till sig genom att upprätta konkurrensklausuler i anställningsavtal
14

. Klausulen 

ålägger den anställde ett förbud mot att efter anställningens upphörande ta anställning hos en 

konkurrent eller att starta egen, med arbetsgivaren, konkurrerande verksamhet. Adlercreutz 

och Flodgren menar att konkurrensklausulerna går ut på ”… att, åtminstone för en tid, 

immobilisera den konkurrenskraft, som en f d anställd … ofta representerar.”
15

 Denna 

uppfattning torde stämma väl överens med verkligheten eftersom ändamålet med en 

konkurrensklausul är att den konkurrensfarliga parten isoleras från ett visst område på 

arbetsmarknaden.  

Vilka intressen avser då en konkurrensklausul skydda? Arbetsgivaren vill framförallt med en 

konkurrensklausul skydda sin kundkrets, behålla nyckelpersoner i verksamheten och skydda 

företagshemligheter. Utvecklingen i arbetsgivarnas skyddsintressen har gått från att i 

industrisamhället vilja skydda tillverkningshemligheter till att i dagens tjänste- och 

informationssamhälle vilja skydda företagsspecifikt kunnande och därtill knutet know-how.
16

  

Samhällets inställning till konkurrensklausuler har genom åren varierat. Näringsfrihet och 

avtalsfrihet är båda friheter som hör till den liberala samhällsordningen, och dessa friheter 

kommer som ovan nämnts i konflikt vid konkurrensbegränsningar. Vilken av friheterna som 

ansetts vara viktigast att upprätthålla har som sagt växlat under årens lopp. Näringsfriheten 

infördes stegvis i Sverige under 1800-talets andra hälft och är fundamental i vårt lands 

ekonomi och grundlagsfäst i 2 kap. RF. Lag (1953:603) om motverkande i vissa fall av 

konkurrensbegränsning i näringslivet var den första konkurrenslagstiftningen i Sverige och 

infördes år 1953. På senare år har benägenheten att reglera konkurrensbegränsningar ökat och 

i och med Sveriges inträde i EU har vi implementerat EU-rätten om fri rörlighet för varor och 

tjänster m.m.
17

 Dock finns ännu ingen specifik lag om arbetsrättsliga 

konkurrensbegränsningar och EU-rätten innehåller inga regler om konkurrensklausuler i 

anställningsavtal
18

. Detta kan tyckas vara märkligt eftersom EU förespråkar fri rörlighet för 

                                                 
14

 Adlercreutz & Flodgren, Om konkurrensklausuler i anställningsavtal och vid företagsöverlåtelse, s. 22. 
15

 Adlercreutz & Flodgren, Om konkurrensklausuler i anställningsavtal och vid företagsöverlåtelse, s. 13. 
16

 Adlercreutz & Flodgren, Om konkurrensklausuler i anställningsavtal och vid företagsöverlåtelse, s. 15-16. 
17

 Adlercreutz & Flodgren, Om konkurrensklausuler i anställningsavtal och vid företagsöverlåtelse, s. 18-20. 
18

 Andelius m.fl., VD-avtalet, s. 93. 
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tjänster. Således får vägledning angående konkurrensklausuler hämtas i 38 § AvtL och ur 

praxis. Ur praxis
19

 kan man utläsa att konkurrensklausulerna främst är en avvägning mellan 

arbetstagarens och arbetsgivarens intressen, men samhällsintresset att ha ett fungerande 

näringsliv genom att maximalt utnyttja den befintliga arbetskraften ska inte lämnas utan 

hänseende vid bedömningen av konkurrensklausuler mellan individer
20

. 

 

3.2 Tillkomsten av 38 § avtalslagen samt ändringarna 1976 

Den lag som reglerar konkurrensklausuler är som ovan nämnts lag (1915:218) om avtal och 

andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område. I förslag till lag om avtal 1914 ansåg 

obligationskommittén det vara ”av behovet påkallat, att laga verkan frånkännes sådana 

konkurrensförbud, som överskrida billighetens gränser”
21

 och syftade på två rättsfall från 

1905 och 1907
22

 som rörde konkurrensklausuler. Kommittén ville förebygga missbruk av 

avtalsfriheten och en generell regel i 38 § om konkurrensförbud infördes i avtalslagen. Att 

införa en allmän regel om konkurrensklausuler var för tiden närmast innovativt. 

Konkurrensklausulernas giltighet som sådan ansågs enligt motiven inte kunna ifrågasättas
23

, 

utan det var att reglera alltför långtgående klausuler som genom detta gjorde omåttligt bruk av 

avtalsfriheten som var syftet med regeln, vilket framkommer av citatet ovan. 

Enligt motiven skulle konkurrensklausulers tillämplighet avgöras med hänsyn till 

omständigheterna i varje enskilt fall och med beaktande av parternas motstående intressen. 

Klausulen fick inte heller sträcka sig längre än nödvändigt och fick inte inskränka den 

förpliktigades frihet i alltför stor utsträckning. ”[D]en totalbild konkurrensförbudet till sitt 

innehåll erbjuder”
24

 skulle således bli avgörande i varje enskilt fall. Det som särskilt 

beaktades vid en sådan bedömning var exempelvis ort, tid och den anställdes ställning i det 

aktuella företaget. Vid bedömningen av en konkurrensklausuls giltighet beaktades alltså 

främst parternas intressen men även samhällets intressen berördes i motiven. Det var dock 

inte samma intresseaspekt som brukar uppmärksammas idag, näringsfrihet och avtalsfrihet, 

                                                 
19

 Se exempelvis AD 2001 nr 91 samt under 4.1. 
20

 Adlercreutz & Flodgren, Om konkurrensklausuler i anställningsavtal och vid företagsöverlåtelse, s. 20. 
21

 Förslag till lag om avtal 1914, s. 160.  
22

 Se NJA 1905 s 513 och NJA 1907 s 122 som båda behandlade fall när konkurrensklausuler använts i avtal om 

överlåtelse av affärsrörelse. Klausulernas giltighet bestreds inte men däremot ifrågasattes skadeståndets 

omfattning parterna emellan. 
23

 Förslag till lag om avtal 1914, s. 160. 
24

 Förslag till lag om avtal 1914, s. 161. 
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utan att enskilda skulle ha försörjningsmöjligheter och därmed inte bli en börda för 

samhället.
25

 

Vad gällde påföljden för en alltför långtgående konkurrensklausul anförde 

obligationskommittén att klausulen skulle vara ogiltig i den utsträckning den inskränkte den 

förpliktigades frihet till för hög grad.
26

 Det var alltså en jämkning av klausulen som 

förespråkades och inte att hela klausulen skulle ogiltigförklaras i sin helhet, vilket fallet även 

är idag. Obligationskommittén yttrade vidare att konkurrensklausulerna skulle få verkan 

huvudsakligen inom industrin och handeln.
27

 Detta uttalande är anmärkningsvärt idag när 

samhället förändrats i stort och konkurrensklausulerna har sin största betydelse inom andra 

branscher. 

Domstolarna tillämpade dock den nya regeln mycket restriktivt och den var oförändrad ända 

fram till år 1976. Generalklausulen 36 § tillkom och i samband med detta omarbetades även 

38 §. Diskussioner fördes om att ta bort 38 § och istället helt använda sig av 36 § och dess 

skälighetsbedömning vid konkurrensklausulers tillämplighet men det ansågs ”… med hänsyn 

till de specifikt arbetsrättsliga förhållanden som bestämmelsen bl.a. avser att det är värdefullt 

att förutsättningarna för att jämka eller åsidosätta konkurrensklausuler anges i en separat 

bestämmelse”
28

. Detta var viktigt ur arbetsrättslig synpunkt och för att öka möjligheterna till 

jämkning, eftersom praxis ansetts vara för restriktiv.
29

 Den nya utformningen av 38 § blev 

som följer:  

”Har någon 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.” 

Den nya utformningen av lagtexten skulle vidga möjligheterna till jämkning men det skulle 

inte bli några grundläggande skillnader vad gällde bedömningsgrunderna
30

. Adlercreutz och 

Flodgren hävdar dock att ”lydelsen nu ger vagare uttryck för hur bedömningen ska ske; endast 

skäligheten anges som riktmärke. Det är nu tydligare än förut fråga om en intresseavvägning 

– med bibehållande av de gamla komponenterna – men jämkningsmöjligheterna har ökat.”
31

 

                                                 
25

 Adlercreutz & Flodgren, Om konkurrensklausuler i anställningsavtal och vid företagsöverlåtelse, s. 43-45. 
26

 Förslag till lag om avtal, s. 162. 
27

 Förslag till lag om avtal, s. 160. 
28

 Prop 1975/76:81 s. 148. 
29

 Prop 1975/76:81 s. 148, jfr SOU 1974:83 s. 118, 192.  
30

 Prop 1975/76:81 s. 149. 
31

 Adlercreutz & Flodgren, Om konkurrensklausuler i anställningsavtal och vid företagsöverlåtelse, s. 46. 
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3.3 Tillkomsten av 1969 års överenskommelse 

Motivuttalandena till 1915 års version av 38 § AvtL, som berördes ovan i 3.2, gav verkningar 

genom att ett ramavtal slöts år 1947 mellan SAF (Svenska arbetsgivareföreningen) och SIF 

(Svenska industritjänstemannaförbundet) vilket handlade om konkurrensförbud. 

Principförklaringen gick i sin helhet ut på att konkurrensförbud endast borde ifrågasättas när 

företaget i fråga hade yrkeshemligheter, vars yppande för konkurrenter skulle innebära 

påtagligt men för företaget. Vidare borde konkurrensförbudet endast ifrågasättas om fallet 

gällde en tjänsteman som genom sitt arbete fått kännedom om hemligheten och som 

hypotetiskt skulle kunna använda sig av denna kännedom tack vare erfarenhet eller 

utbildning. Även skyddsintressena nämndes i principförklaringen, både arbetsgivarens 

intressen och arbetstagarens intressen skulle beaktas vid fastställandet av 

konkurrensklausulens villkor och vid frågan om den överhuvudtaget skulle intas i avtalet.
32

  

Intogs en konkurrensklausul i ett anställningsavtal så förespråkade parterna följande: 

”1. Konkurrensförbudet gäller ej i följande fall: 

 a) vid uppsägning från arbetsgivarens sida, vilken icke föranletts av kontraktsbrott från 

tjänstemannen.  

 b) Vid uppsägning från tjänstemannens sida, vilken föranletts av kontraktsbrott från 

arbetsgivaren. Med kontraktsbrott förstås sådan åtgärd eller underlåtenhet, som ger motparten 

hävningsrätt. 

2. Som ersättning för iakttagande av konkurrensförbudet utbetalar arbetsgivaren per månad skillnaden 

mellan tjänstemannens arbetsinkomst hos arbetsgivaren vid anställningens upphörande och den (lägre) 

inkomst, som tjänstemannen därefter uppburit i ny förvärvsverksamhet, dock att ersättningen icke får 

överstiga 60 % av månadsinkomsten från arbetsgivaren. För fastställande av ersättningsbeloppet är 

tjänstemannen skyldig att hålla arbetsgivaren underrättad om storleken av sina inkomster i ny 

förvärvsverksamhet. 

3. Arbetsgivaren kan genom meddelande till tjänstemannen befria denne från skyldigheten att iakttaga 

konkurrensförbudet, varvid arbetsgivarens ersättningsskyldighet enligt punkt 2 upphör tre månader 

efter det meddelande lämnats.” 

                                                 
32

 För principförklaringen i sin helhet hänvisas till Adlercreutz & Flodgren, Om konkurrensklausuler i 

anställningsavtal och vid företagsöverlåtelse, s. 52. 
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Dessutom fanns i protokollsanteckningar ett tillägg om att ett konkurrensförbuds giltighetstid 

inte i normalfallet behövde sträcka sig längre än två år sedan anställningens upphörande och 

att tidsgränsen endast borde överstigas i undantagsfall.
33

  

I avtalstexterna ovan syns uttryck för många av de principer som återfinns i motivuttalandena 

från 1914, när det gäller räckvidden för konkurrensklausuler. Yrkeshemlighet är ett viktigt 

begrepp i ramavtalet som återkommer i 1969 års överenskommelse dock modifierat till 

begreppet tillverkningshemlighet, men utan vidare ändring om begreppets egentliga 

innebörd.
34

 Principen om konkurrensklausulers rekommenderade giltighetstid om två år 

intogs i överenskommelsen och även principen att arbetsgivaren blir ersättningsskyldig 

gentemot arbetstagaren eftersom denne hindras till fri försörjning intogs.
35

 

Parterna till överenskommelsen var SAF å ena sidan och å andra sidan SIF, SALF (Sveriges 

Arbetsledareförbund) och CF (Sveriges Civilingenjörsförbund). Överenskommelsen 

undertecknades den 14 december 1969, men inte utan vissa motsättningar parterna emellan 

åren innan undertecknandet. SIF sade upp ramavtalet från 1947 år 1961 efter att ha 

misslyckats med att begära omförhandling av detsamma. Året innan hade en statlig utredning 

om illojal konkurrens tillsatts men denna ledde inte till lagstiftning eftersom reglerna ansågs 

kontroversiella arbetstagare och arbetsgivare emellan. Stridigheterna mellan parterna 

mildrades när de enades i 1969 års överenskommelse.
36

 Sedan 60-talet har 

konkurrensklausulers reglering varit föremål för diskussion i Sverige och som nämnts ovan i 

3.2 ändrades 1976 38 § AvtL och frågan om att sammanfoga 38 § och 36 § övervägdes. 

Utredningen kom dock fram till att en sådan sammanfogning inte var att föredra, eftersom 38 

§ väsentligt berörde arbetsrättsliga förhållanden och för att ”hithörande frågor varit föremål 

för överläggningar mellan arbetsmarknadsparterna”.
37

 

Att, som i Sverige, välja att lagstifta om en generell paragraf för konkurrensklausuler är 

relativt unikt. I exempelvis Finland och Danmark finns särskild lagstiftning om 

konkurrensklausuler i anställningsavtal
38

. Sverige har valt att reglera frågan i ett centralt 

kollektivavtal (1969 års överenskommelse), en för Sverige typisk väg för arbetsrättslig 

                                                 
33

 Adlercreutz & Flodgren, Om konkurrensklausuler i anställningsavtal och vid företagsöverlåtelse, s. 52-53. 
34

 Adlercreutz & Flodgren, Om konkurrensklausuler i anställningsavtal och vid företagsöverlåtelse s 53. 
35

 Se bilaga med 1969 års överenskommelse. 
36

 Adlercreutz & Flodgren, Om konkurrensklausuler i anställningsavtal och vid företagsöverlåtelse, s. 54. 
37

 SOU 1974:83 s. 29, 191. 
38

 Adlercreutz & Flodgren, Om konkurrensklausuler i anställningsavtal och vid företagsöverlåtelse, s. 39-42. 
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reglering. Som framkommer nedan i 5.1.5 har överenskommelsen allt eftersom fått en 

normerande verkan långt utöver sitt tillämpningsområde
39

. 

  

                                                 
39

 Se exempelvis Prop 1975/76:81 s. 149 där lagstiftaren förespråkat en normerande verkan av 

överenskommelsen. 
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4. Annan konkurrenslagstiftning  

4.1 Konkurrenslagen 

Konkurrensklausuler är som ovan nämnt en konkurrensbegränsning som hindrar arbetstagare 

från att fritt förfoga över sin arbetskraft. Frågan om Konkurrenslagen (2008:579) är tillämplig 

när det gäller konkurrensklausuler uppkommer därför naturligt, och i detta stycke avser jag 

behandla denna. Konkurrenslagen avser främst skydda samhällsintresset
40

 medan det 

allmännas intresse i 38 § AvtL ”[e]ndast medelbart kommer … under bedömande”, enligt 

departementschefen som konstaterar detta i propositionen till 1982 års konkurrenslag. Vidare 

uttalar han att ”… möjligheterna att gripa in enligt en konkurrenslagstiftning inte på något sätt 

binds genom 38 § avtalslagen. MD kan sålunda förbjuda en konkurrensklausul som det 

eventuellt inte hade varit möjligt att angripa med stöd av 38 § sistnämnda lag”.
41

 Adlercreutz 

och Flodgren menar att detta torde förstås som att ”samhällsintresset endast beaktas inom 

ramen för den individuella intresseavvägningen”. Vidare tolkar de innebörden av 

propositionen som följer: ”Även om lagarna (här åsyftas 38 § AvtL och KL, författarens 

anmärkning) har olika syften och rättslig teknik, individuell intresseavvägning kontra 

skadlighetsprövning från allmän synpunkt, kan det allmännas intresse, som 

konkurrenslagstiftningen är avsedd att tillgodose, i någon mån påverka intresseavvägningen 

enligt 38 § avtalslagen. Och även om intresseavvägningen enligt 38 § inte skulle leda till 

ogiltighet eller jämkning, kan konkurrensmyndigheterna ingripa mot en konkurrensklausul 

med tillämpning av KL”.
42

 Adlercreutz och Flodgren understryker att ett sådant samspel 

mellan konkurrenslagen och avtalslagen är önskvärt.  

Dock stadgar 2 § KL att ”lagen är inte tillämplig på överenskommelser mellan arbetsgivare 

och arbetstagare om lön eller andra anställningsvillkor”. Formuleringen förefaller syfta på 

anställningsavtal eftersom det är i anställningsavtal som anställningsvillkor och 

konkurrensklausuler återfinns. Detta skulle innebära att konkurrensklausuler undantas från 

konkurrenslagens tillämpningsområde, men det i sin tur står i motsättning till uttalandena i 

propositionen om att konkurrenslagen kan ingripa mot och reglera konkurrensklausuler.
43

 

Emellertid tolkar inte Adlercreutz och Flodgren konkurrensklausuler som arbetsvillkor utan 

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

                                                 
40

 Adlercreutz & Flodgren, Om konkurrensklausuler i anställningsavtal och vid företagsöverlåtelse, s. 48. 
41

 Prop 1981/82:165 s. 238. 
42

 Adlercreutz & Flodgren, Om konkurrensklausuler i anställningsavtal och vid företagsöverlåtelse, s. 48. 
43

 Adlercreutz & Flodgren, Om konkurrensklausuler i anställningsavtal och vid företagsöverlåtelse, s. 48-49. 
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villkoren i ett anställningsförhållande” och anser att ”[d]etta synes kunna godtagas som en 

utväg att komma ifrån att lagtextens lydelse formellt inbegriper de arbetsrättsliga 

konkurrensklausulerna i undantaget”.
44

  

Min uppfattning om att konkurrensklausuler mellan arbetstagare och arbetsgivare kan 

angripas med stöd av KL, är inte lika självklar som Adlercreutz och Flodgrens tycks vara. 

Departementschefen säger i viss mån emot sig själv i förarbetena till 1982 års konkurrenslag, 

enär han menar att det kan vara möjligt att ingripa med stöd av KL för de fall där det inte går 

att göra detsamma med stöd av 38 § AvtL. 2 § KL undantar som ovan framkommit 

överenskommelser mellan arbetsgivare och arbetstagare från lagens tillämpningsområde. 

Adlercreutz och Flodgrens uppfattning att konkurrensklausuler inte är att anse som 

anställningsvillkor är enligt min mening en alltför enkel väg att välja för att komma runt 2 § 

KL. Jag tror istället att möjligheten finns genom att granska konkurrenslagens syfte. 

Konkurrenslagen syftar främst till att främja konkurrensen utifrån samhällets intresse av en fri 

konkurrens. Ponera att en konkurrensklausul hindrar en arbetstagare att utföra något arbete 

över huvud taget, inom den bransch han alltid varit verksam inom. Ponera vidare att 

arbetstagaren får rejäl ersättning för detta från arbetsgivaren och att klausulen därmed anses 

skälig
45

 enligt 38 § AvtL. Min uppfattning är då att MD eventuellt skulle kunna 

ogiltigförklara klausulen med stöd av KL, men då endast om domstolen finner det motiverat 

med hänsyn till att konkurrensen snedvrids å det yttersta genom klausulen och MD finner det 

viktigt att i detta fall upprätthålla näringsfriheten, vilken är en grundpelare i en 

marknadsekonomi, och som faktiskt konkurrensklausuler i viss mån begränsar. Detta torde 

vara ett sätt att angripa konkurrensklausuler med stöd av KL, när ingripandet dessutom står i 

överensstämmelse med lagens syfte.  

 

4.2 Lagen om företagshemligheter 

En annan lag som angränsar till konkurrensklausuler är Lag (1990:409) om skydd för 

företagshemligheter som jag kort ska redogöra för i följande avsnitt. Lagen avser skydda 

företagshemligheter och begreppets definition återfinns i 1 § FHL vilken stadgar flera kriterier 

                                                 
44

 Adlercreutz & Flodgren, Om konkurrensklausuler i anställningsavtal och vid företagsöverlåtelse, s. 49-50 och 

se även Prop 1981/82:165 s. 195-196. 
45

 För vidare resonemang om skälighetsbedömningen hänvisas till avsnitt 6. 
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för vad som anses vara en företagshemlighet
46

. Det första kriteriet är att informationen i fråga 

ska röra affärs- eller driftsförhållande i en näringsidkares rörelse. Vad som kan utgöra 

information är till exempel dokumenterad information såsom kalkyler, ritningar och 

kundunderlag men en viktig gräns dras för personligt kunnande hos en arbetstagare vilket inte 

anses ingå i näringsidkarens verksamhet, och därmed inte faller under begreppet 

företagshemlighet. Ytterligare rekvisit för att informationen ska utgöra en företagshemlighet 

är att näringsidkaren medvetet hemlighåller informationen från konkurrenter och ett eventuellt 

röjande av informationen ska vara ägnat att medföra skada för näringsidkaren.
47

 

 

7 § FHL stadgar att en anställd som genom oaktsamhet eller uppsåtligen röjer en 

företagshemlighet ska ersätta arbetsgivaren för den skada som drabbat denne. Vidare krävs att 

arbetstagaren ska ha fått kännedom om företagshemligheten under sin anställning och insett 

att den var avsedd att hållas hemlig. Andra stycket säger dock att sker röjandet efter det att 

anställningen upphört tillämpas endast första stycket om synnerliga skäl föreligger. Vad som 

anses som synnerliga skäl preciseras i förarbetena som för det fall arbetstagaren 

”…missbrukat det förtroende som följer av anställningsförhållandet”
48

. Vid bedömningen om 

arbetstagaren missbrukat sitt förtroende läggs särskild vikt vid arbetstagarens ställning i 

företaget samt hur stor skada röjandet orsakat. Har däremot arbetstagaren själv utvecklat 

företagshemligheten så menar förarbetena att det i sådana fall ofta finns skäl att låta 

arbetstagaren fritt utnyttja sin kunskap och således inte tillämpa 7 §.
49

 

 

Vad finns det då för likheter och skillnader mellan begreppet företagsspecifikt kunnande, som 

används i 1969 års överenskommelse, och begreppet företagshemligheter som används i 

FHL? Adlercreutz och Flodgren menar att för att närmare kunna förstå vad som avses med 

företagsspecifikt kunnande och tillverkningshemligheter i överenskommelsen, kan en analog 

tolkning med begreppet företagshemligheter göras
50

. Med definitionen av vad som enligt FHL 

                                                 
46

 1 § FHL i sin helhet lyder: ”Med företagshemlighet avses i denna lag sådan information om affärs- eller 

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

medföra skada för honom i konkurrenshänseende. 

Med information förstås både sådana uppgifter som har dokumenterats i någon form, inbegripet ritningar, 

modeller och andra liknande tekniska förebilder, och enskilda personer kännedom om ett visst förhållande, även 

om det inte har dokumenterats på något särskilt sätt” 
47

 Bernitz m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 364-366. 
48

 Prop 1987/88:155 s. 46. 
49

 Adlercreutz & Flodgren, Om konkurrensklausuler i anställningsavtal och vid företagsöverlåtelse, s. 50.  
50

 De påpekar dock ”… att regelsystemen i viss mening har olika syften och tillämpningsområden”. Se 

Adlercreutz & Flodgren, Om konkurrensklausuler i anställningsavtal och vid företagsöverlåtelse, s. 109. 
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anses som företagshemlighet i åtanke, kan alltså en jämförelse till överenskommelsen göras. 

Begreppet tillverkningshemligheter säger per se att det rör sig om något skyddsvärt och 

överenskommelsen stadgar att yppande om dessa ska medföra påtagligt men för arbetsgivaren 

för att information ska anses vara tillverkningshemlighet. Liknande kriterier gäller för 

begreppet företagshemlighet, vilket framkommer ovan.
51

 Arbetsdomstolen har dessutom i AD 

1984 nr 20 likställt begreppet företagshemlighet med det som avses skyddas enligt 

överenskommelsen, vilket kommer beröras närmare under 5.1.1. 

  

                                                 
51

 Adlercreutz & Flodgren, Om konkurrensklausuler i anställningsavtal och vid företagsöverlåtelse, s. 107-113. 
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5. Ytterligare om 1969 års överenskommelse 

5.1 En närmare granskning av 1969 års överenskommelse 

Överenskommelsen inleds med en ingress som redogör för bakgrunden till varför 

överenskommelsen ingicks. I ingressen beskrivs även marknadsutvecklingen och dess ökade 

krav på företagens utvecklingsarbete angående exempelvis produktutveckling, vilket i sin tur 

leder till ökat know-how inom företaget. Parterna kallar detta know-how som företagen 

antingen förvärvat genom avtal eller utvecklat, för skyddsvärda företagshemligheter. Vidare 

menar parterna att ”[d]et är av vikt för företagen, att deras anställda iakttager lojalitet och ej 

utåt ger spridning åt skyddsvärda företagshemligheter av ovan nämnd art. Detta gäller i 

synnerhet, när hemligheterna ej kan skyddas genom patent eller liknande 

registreringsförfaranden.”
52

 Citatet ovan ringar in problemet väl eftersom arbetstagaren under 

sin anställningstid har en (om än ej lagstadgad
53

) lojalitetsplikt gentemot arbetsgivaren som 

hindrar denne från att sprida sådana skyddsvärda företagshemligheter till konkurrenter, medan 

denna lojalitetsplikt upphör vid anställningens avslutande, och arbetstagaren då är fri att för 

egen eller annans räkning utnyttja kunskapen företagshemligheterna gett honom eller henne. 

Överenskommelsen tar sikte på de fall arbetsgivaren säkrat fortsatt lojalitets- och 

tystnadsplikt genom att införa konkurrensklausuler i anställningsavtalet. Parterna anser det 

dessutom vara motiverat att använda konkurrensklausuler i dessa fall.
54

 

 

5.1.1 När är det tillåtet att använda konkurrensklausuler enligt överenskommelsen? 

Konkurrensklausulers användningsområde regleras i överenskommelsens första punkt. I 

punkten anges både vilka arbetsgivare/företag och vilka anställda konkurrensklausuler kan bli 

aktuella för, samt vilket kunnande som får skyddas med hjälp av konkurrensklausuler. De 

företag som får använda sig av konkurrensklausuler är de ”som är beroende av självständig 

produkt- eller metodutveckling och som genom utvecklingsarbete av angivet slag skaffar sig 

tillverkningshemligheter eller därmed jämförbart företagsspecifikt kunnande, vars yppande 

för konkurrenter skulle kunna medföra påtagligt men”.
55

 När det gäller vilka arbetstagare som 

                                                 
52

 Se bilaga med 1969 års överenskommelse. 
53

 Se 2. ovan om lojalitetsplikt. 
54

 Se bilaga med 1969 års överenskommelse samt Adlercreutz & Flodgren, Om konkurrensklausuler i 

anställningsavtal och vid företagsöverlåtelse, s. 56. 
55

 Se bilaga med 1969 års överenskommelse. 
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kan inneha konkurrensklausuler i sitt anställningsavtal dras viktiga gränser i 

överenskommelsen. Arbetstagaren måste uppfylla två kriterier, det ena att han eller hon får 

kännedom om tillverkningshemligheten (eller därmed jämförbart kunnande) under 

anställningstiden och det andra att han eller hon ”genom utbildning eller erfarenhet har 

möjlighet att göra bruk av denna kännedom”.
56

 Kriterierna avgränsar på ett tydligt sätt vem 

som kan bli bunden av en konkurrensklausul. Avgörande är alltså den kunskap som personen 

skaffat sig och hur kunskapen förvärvats, men för att bli bunden av en konkurrensklausul 

måste personen dessutom kunna använda sig av kunskapen genom att han eller hon har 

utbildning eller erfarenhet inom området. På detta sätt undantas till exempel en oerfaren 

assistent från tillämpningsområdet, men p. 2 i överenskommelsen stipulerar att varje fall 

måste avgöras med hänsyn till dess specifika förutsättningar.
57

 I p. 2 nämns även 

intresseavvägningen
58

 mellan parterna. Arbetstagarens intresse av att fritt kunna förfoga över 

sin arbetskraft och arbetsgivarens intresse av att skydda tillverkningshemligheter eller därmed 

jämförbart kunnande ska vägas mot varandra och intresseavvägningen ska som redan nämnts 

avgöras i varje enskilt fall.
59

  

Kunnandet som kan skyddas genom konkurrensklausuler definieras i överenskommelsen som 

”tillverkningshemligheter eller därmed jämförbart företagsspecifikt kunnande, vars yppande 

för konkurrenter skulle medföra påtagligt men”. Begreppet tillverkningshemligheter 

definieras inte närmare i texten, men Adlercreutz och Flodgren menar att det handlar om ”ett 

slags kunnande, som genereras genom utvecklingsarbete hos sådana arbetsgivare, som är 

beroende av självständig produkt- eller metodutveckling”
60

. Kunskapen ska dessutom vara 

företagsspecifik. Att kunskapen ska vara företagsspecifik bidrar till att allmän yrkeskunskap 

inte kan bli skyddad av konkurrensklausuler. Dock är gränsdragningen mellan vad som är 

företagsspecifik kunskap och allmän yrkeskunskap svårdragen. Företagshemligheter är 

ytterligare ett begrepp som angränsar till begreppet tillverkningshemligheter och används i 

ingressen till överenskommelsen. Tillverkningshemligheter och företagshemligheter är två 

närbesläktade ord och Arbetsdomstolen har i AD 1984 nr 20 likställt företagshemligheter med 

den kunskap överenskommelsen avser skydda. Dessutom anger ”tillverkningshemligheter och 

därmed jämförbart kunnande” att inte bara rent tekniskt kunnande om exempelvis tillverkning 

                                                 
56

 Se bilaga med 1969 års överenskommelse. 
57

 Adlercreutz & Flodgren, Om konkurrensklausuler i anställningsavtal och vid företagsöverlåtelse, s. 58.  
58

 Intresseavvägningen kommer att behandlas utförligare i 5.3. 
59

 Se bilaga med 1969 års överenskommelse. 
60

 Adlercreutz & Flodgren, Om konkurrensklausuler i anställningsavtal och vid företagsöverlåtelse, s. 58. 
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skyddas, utan även jämförbart kunnande till exempel kommersiell information även infattas i 

överenskommelsen. För att ytterligare avgränsa det område inom vilket konkurrensklausuler 

får förekomma anges i ingressen att företagen ska vara beroende av självständig 

produktutveckling.
61

  

 

5.1.2 Tidsbegränsningen av konkurrensklausuler 

I överenskommelsens p. 3 anges tidsbegränsningen av konkurrensklausuler och den bör enligt 

överenskommelsen inte sträcka sig längre än ” den beräknade livslängden för arbetsgivarens 

skyddsvärda know-how eller därmed jämförbara kunnande”. En i normalfallet maximal 

tidsgräns om två år stadgas dock, och motiveras med arbetstagarens intresse av att fritt kunna 

utnyttja sin arbetskraft. Är livslängden för ovan nämnda know-how att anse som kort, ska 

maxgränsen för tiden vara 12 månader.
62

 

 

5.1.3 Ersättning till arbetstagaren 

Den anställdes rätt till ersättning framgår inte direkt utav överenskommelsen men däremot av 

en bilaga i form av ett formulär till konkurrensklausul. Där stadgas i p. 2 att ”[o]m 

tjänsteavtalet upphör att gälla efter uppsägning på annan grund än pensionering, är 

arbetsgivaren pliktig att som ersättning för den olägenhet, som gällande konkurrensförbud 

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

inkomsten och den nya (lägre) inkomsten arbetstagaren erhåller, men får max uppgå till 60 % 

av inkomsten arbetstagaren erhöll från arbetsgivaren vid tiden för uppsägningen. Ersättningen 

får inte heller utgå längre tid än den tid som konkurrensklausulen sträcker sig.
63
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5.1.4 Sanktioner och påföljder 

Eftersom brott mot konkurrensklausul är ett avtalsbrott gäller allmänna regler för avtalsbrott. 

Skadestånd är den vanligaste påföljden för avtalsbrott och det kan utdömas även utan att 

skadestånd särskilt anges i avtalet som en påföljd. Svårigheten är att visa på storleken av 

skadan som inträffat och även att bevisa skadan överhuvudtaget, därför avtalas ofta om ett 

vite. För de fall där vitet är oskäligt högt kan det jämkas med hjälp av 36 § AvtL.
64

 Punkt 4 i 

överenskommelsen reglerar sanktioner för de fall där brott mot konkurrensklausuler sker. Ett 

normerat skadestånd ska sättas i förhållande till den anställdes lön och ett rekommenderat 

sådant är enligt samma punkt sex månadslöner. Rekvisiten avsiktligt eller grov vårdslöshet 

nämns i formuläret för konkurrensklausul som finns bifogat med överenskommelsen, vilket 

innebär att arbetstagaren måste med något av dessa två rekvisit överträtt 

konkurrensförbudet.
65

 

 

5.1.5 Överenskommelsens normerande verkan 

Överenskommelsen gäller som ovan nämnts som kollektivavtal mellan arbetsgivarförbunden 

anslutna till SAF och arbetstagarorganisationerna SIF, SALF och CF, och är enligt ingressen 

avsedd att gälla för arbetstagare som är medlemmar i någon av organisationerna, det vill säga 

organiserade arbetare. Normalt sett är dock en arbetsgivare som är bunden av kollektivavtal 

tvingad att tillämpa kollektivavtalet även på oorganiserade arbetstagare
66

. Enligt punkt 5 ska 

konkurrensklausuler intas i anställningsavtal efter särskild prövning i varje enskilt fall, vilket 

innebär att varje organiserad arbetstagare inte automatiskt blir bunden av konkurrensklausul 

bara för att han eller hon är medlem i anslutet fackförbund. Överenskommelsen åsyftar främst 

industrin och avser reglera konkurrensklausuler som skyddar tillverkningshemligheter och 

know-how inom branschen. Sedan den ingicks har det varit få tvister om avtalsstridiga 

konkurrensklausuler och överenskommelsen får därför anses fungera väl avseende 

bindningstider och vitesbelopp och torde överlag haft en lugnande verkan mellan 

arbetsmarknadsparterna. I dagsläget har det svenska näringslivet utvecklats och företagens 
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främsta skyddsobjekt är numera främst marknads- och branschkunnande, men 

överenskommelsen är fortfarande 45 år senare giltig och tillämpas som kollektivavtal.
67

  

I efterhand har överenskommelsen fått normerande verkan även utanför sitt giltighetsområde, 

trots att den innehåller klara regler för dess formella tillämpningsområde. I propositionen till 

ändringen av 38 § AvtL yttrar departementschefen att de principer som utformats i 

överenskommelsen ska uppmärksammas även rörande konkurrensklausuler som inte faller 

inom överenskommelsens tillämpningsområde.
68

 Vid tillämpningen av 38 § på 

konkurrensklausuler i anställningsavtal går det att göra en jämförelse med innehållet i 

överenskommelsen och använda denna som handledning om till exempel 

konkurrensförbudets tidsbegränsning enligt förarbetena.
69

 Även praxis visar att 

överenskommelsen fått status som rättskälla
70

 vilket är förenligt med den svenska modellen 

att istället för att lagstifta, välja att reglera spörsmål med hjälp av kollektivavtal.
71

 Nedan 

följer en redogörelse för hur AD funnit skälighetsbedömningen enligt 38 § och hur 1969 års 

överenskommelse fått normerande verkan genom vissa av dessa domar. 
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 Prop 1975/76:81, s. 148.  
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 Prop 1975/76:81, s. 149. 
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6. Skälighetsbedömningen enligt 38 § AvtL 

För att besvara uppsatsens problemformulering om vad som anses som skäligt respektive 

oskäligt i utformningen och tillämpningen av konkurrensklausuler i anställningsavtal, 

kommer jag nedan behandla praxis och 1969 års överenskommelses normerande verkan. I den 

fortsatta framställningen kommer endast domar från år 1976 och framåt att beröras, enär 

ändringen av 38 § och tillkomsten av 36 § skedde år 1976. Som nämnts under 3.2 ökade även 

jämkningsmöjligheterna i och med omarbetningen av 38 § vilket medför att praxis innan 1976 

inte är lika relevant som praxis efter 1976.  

 

6.1 AD 1984 nr 20 

I AD 1984 nr 20 hade en ingenjör (A) anställts som säljare i ett bolag som bedrev rörelse 

inom värmeteknik. Fyra år efter anställningens början bytte bolaget ägare och ett nytt 

anställningsavtal innehållande en konkurrensklausul upprättades mellan A och den nye 

ägaren. Klausulen sträckte sig över 12 månader och A förband sig att inte bedriva med 

arbetsgivaren konkurrerande verksamhet inom området värmeteknik, för det fall hans 

anställning skulle upphöra. Bröt A mot klausulen skulle skadestånd till ägaren utgå om ett 

belopp motsvarande A:s årslön under det senaste anställningsåret. Ersättning i form av ett 

fyllnadsbelopp garanterades A, så att han skulle ha samma inkomst som hos arbetsgivaren. A 

sade sedan upp sig och startade ett eget företag inom värmeteknikbranschen. Den förre 

arbetsgivaren var bunden av 1969 års överenskommelse medan A inte var fackligt 

organiserad. AD uttalade att ”skälighetsbedömningen enligt 38 § avtalslagen måste göras med 

tillämpning av de materiella regler som finns i 1969 års överenskommelse”. AD ansåg att 

detta måste göras även då arbetstagaren inte är fackligt ansluten om arbetsgivaren samtidigt är 

bunden av kollektivavtal, eftersom arbetsgivaren annars kunde tillämpa konkurrensklausuler i 

större utsträckning på oorganiserade arbetstagare än på organiserade, och detta ansågs inte 

skäligt enligt domstolen. Uttalandet stipulerar inte vidare om klausulen hade godkänts för det 

fall då arbetsgivaren inte skulle varit bunden av kollektivavtalet
72

.  

Vidare ansåg domstolen att till överenskommelsens begrepp skyddsvärd hemlighet, inte 

kunde tillräknas exempelvis personlig skicklighet eller kunskap om marknads- och 
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branschförhållanden. Det var främst sådana kunskaper som A hade skaffat sig under sin 

anställningstid i företaget och dessa ansåg AD inte falla under överenskommelsens 

tillämpningsområde. Genom jämförelsen med överenskommelsen kom AD fram till att 

konkurrensklausulen sträckte sig längre än vad som skulle kunna anses vara skäligt. 

Skälighetsbedömningen enligt 38 § AvtL gjordes således med hjälp av 1969 års 

överenskommelse, domen föreskriver dock inte att det är självklart att skälighetsbedömningen 

alltid ska göras i ljuset av1969 års överenskommelse 
73

.
74

 

 

6.2 AD 1991 nr 38 

AD 1991 nr 38 rörde en pilot (H) som inte hade någon uttrycklig konkurrensklausul intagen i 

sitt anställningsavtal, men väl ingått ett avtal om ett lönetillägg för varje år han arbetade inom 

flygvapnet, mot att han stannade i tio år. Skulle H lämna anställningen och ta ny anställning 

som pilot inom tre år efter anställningens upphörande, skulle han bli återbetalningsskyldig 

gentemot arbetsgivaren. Beloppet han skulle betala var ”… det belopp som han skulle haft rätt 

till som SPF under återstående del av åtagandetiden eller det högre belopp som fastställs av 

den partssammansatta nämnden”
75

. 1989 avslutades anställningen och H tog anställning hos 

ett flygbolag, varvid staten yrkade att H skulle utge 700 000 kr, ett belopp som flygnämnden 

fastställt. AD hade, sedan H fört talan, att ta ställning till avtalets giltighet och beloppets 

storlek. Domstolen kom fram till att H skulle utge ett belopp motsvarande 36 000 kr. I 

domskälen menar AD att principerna i 1969 års överenskommelse fått normerande verkan 

genom ändringen av avtalslagen och att dessa principer borde vara vägledande för 

skälighetsbedömningen enligt 38 § AvtL. Vidare hänvisade AD till överenskommelsens 

bestämmelser om normerat skadestånd (om sex månadslöner) och arbetsgivarens 

                                                 
73

 AD:s uttalande i sin helhet lyder: ”I detta läge måste enligt Arbetsdomstolens mening skälighetsprövningen 
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ersättningsskyldighet gentemot arbetstagaren, och påpekade att gällande rätts inställning till 

klausuler som faller utanför överenskommelsen torde vara att anse som högst restriktiv. AD 

ogiltigförklarade dock inte avtalet i sin helhet med motiveringen att H hade fått ersättning för 

att stanna kvar i anställningen, men för att H:s återbetalningsskyldighet skulle anses som 

skälig borde den inte sträcka sig utöver än vad han redan fått i ersättning av arbetsgivaren. 

Beloppet jämkades alltså till ovan nämnda 36 000 kr.
76

 

Av fallet framgår att 1969 års överenskommelse fått ytterligare ett auktoritativt erkännande 

som rättskälla. Till skillnad från den ovan behandlade domen AD 1984 nr 20 tillskrev 

domstolen i AD 1991 nr 38 överenskommelsen ett större erkännande som rättskälla. I det 

senare rättsfallet föll inte någon av parterna under överenskommelsens tillämpningsområde, 

likväl gjorde AD en jämförelse med vad som stadgats om konkurrensklausuler i 

överenskommelsen. 

 

6.3 AD 1992 nr 9 

AD 1992 nr 9 fick en annorlunda utgång jämfört med AD 1984 nr 20 och AD 1991 nr 38. I de 

senare fallen ansågs som ovan nämnt konkurrensbegränsningarna sträcka sig längre än vad 

som kunde anses vara skäligt, medan i det förra ansågs klausulen inte strida mot 38 § AvtL. 

Fallet rörde en revisor (N) som anställts hos ett bolag som bedrev revisionsverksamhet. En 

konkurrensklausul intogs i anställningsavtalet vilken stipulerade att för det fall anställningen 

avslutades fick inte N ta med sig inarbetade kunder hos revisionsbyrån, till ny anställning 

eller eventuell egen verksamhet. En eventuell egen verksamhet fick inte heller startas inom 

regionens marknadsområde. Klausulen innehöll även ett vitesföreläggande för det fall N 

skulle bryta mot förbudet. Till omständigheterna hör att N behövde återfå sin auktorisation 

som revisor och detta skulle återfås om han arbetade en viss tid på en revisionsbyrå.  

Anställningen ingicks i augusti 1984 och i februari 1986 blev N återigen auktoriserad revisor, 

efter det att revisionsbyrån betalt avgiften för detta. Den 1 juli 1986 avslutade N anställningen 

hos bolaget och startade egen revisionsverksamhet inom regionen. Bolaget yrkade då 

ersättning i form av skadestånd. AD ansåg att N hade tagit med sig kunder från bolaget till sin 
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nya verksamhet och att ” han därigenom har brutit mot avtalet i åtminstone vissa fall”. Vidare 

diskuterade AD klausulens geografiska begräsningar och fäste stor vikt vid att N:s 

”förbindelse avser endast verksamhet inom bolagets östra region”. AD ansåg att klausulen 

med hänvisning till ovan nämnda geografiska begräsning samt att påföljden bara 

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

Således föll inte konkurrensklausulen under 38 § AvtL. Vad gäller 1969 års 

överenskommelses betydelse för huruvida en konkurrensklausul kan anses vara tillämplig 

anförde AD att ”[m]an kan … inte utan vidare utgå från att konkurrensklausuler i 

anställningsförhållanden som ligger helt vid sidan av tillämpningsområdet för träffade 

kollektivavtal om sådana klausuler … kan frånkännas giltighet”. Alltså ansåg domstolen det 

inte vara av behovet påkallat att visa lika stor restriktivitet vid klausuler helt utanför 

överenskommelsens tillämpningsområde, som exempelvis gjordes i AD 1991 nr 38. Till 

grund för skälighetsbedömningen låg här istället att konkurrensklausulen endast utgjorde en 

marginell inskränkning för N, bolagets intresse av att behålla sin kundkrets och dess 

medverkande till N:s revisorsauktorisation gjorde att klausulen ansågs vara skälig.
77

  

 

6.4 AD 2001 nr 91 

AD 2001 nr 91 gällde huruvida en avdelningschef (O) hade brutit mot en konkurrensklausul 

upprättad mellan honom och hans arbetsgivare (SAV), ett försäljningsbolag som hade ett 

exklusivt återförsäljningsavtal med ett annat bolag (R). O hade i sitt anställningsavtal 

förbundit sig att under anställningstiden och under en tid om ett år efter anställningens 

upphörande, inte ingå avtal med något företag SAV haft exklusiva återförsäljningsavtal med. 

Klausulen var förenad med en vitesbestämmelse som stipulerade att O skulle till SAV utge 

100 000 DKK för varje eventuell överträdelse av konkurrensklausulen. SAV yrkade därefter 

att O skulle utge vite eftersom han ingått avtal med R under sin anställningstid. 

Arbetsdomstolen hade sedan att ta ställning till om konkurrensklausulen varit bindande för O. 

O hävdade i sin tur att SAV varit bundna av 1969 års överenskommelse. Domstolen prövade 

om SAV varit bundna av överenskommelsen och lade stor vikt vid kriterierna för att SAV 

skulle kunna falla under överenskommelsens tillämpningsområde, det vill säga om SAV 
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uppfyllde rekvisiten i överenskommelsens första punkt
78

. För att bli bundna menade 

domstolen att det skulle krävas att företaget var beroende av självständig produkt- eller 

metodutveckling och genom detta skaffat sig ett företagsspecifikt kunnande. Vidare skulle 

yppande om denna kunskap medföra påtagligt men för SAV. Domstolen menade att SAV, 

som försäljningsbolag, inte var beroende av självständig produkt- eller metodutveckling. 

Enligt domstolen var det dessutom inte visat att det som SAV hävdade var att anse som 

företagshemligheter ”… innefattar företagsspecifikt kunnande av det slag som anges i 1969 

års överenskommelse”. Med bakgrund av detta ansågs SAV inte vara bunden av 

överenskommelsen.  

Dock menade både TR och AD att vägledning borde hämtas från överenskommelsen vid 

bedömning av konkurrensklausuler även utanför dess tillämpningsområde
79

 och att ” [e]n 

starkt restriktiv syn på sådana konkurrensklausuler är … befogad”. AD motiverade sitt 

uttalande om den starka restriktiva synen med att hänvisa till ovan behandlade AD 1991 nr 

38, där samma restriktivitet ansågs nödvändig vid klausuler utanför överenskommelsens 

tillämpningsområde. Vidare påpekades dock att det funnits fall där klausulen ansetts falla 

utanför överenskommelsens tillämpningsområde, och klausulen ändock hade godtagits som 

skälig med hänsyn till speciella omständigheter i dessa fall
80

.  

Domstolen var således tvungen att ta ställning till detta falls specifika omständigheter vid 

skälighetsbedömningen. Omständigheterna som domstolen lade stor vikt vid var parternas 

intressen. Arbetsgivarens intresse av att upprätthålla konkurrensklausulen var i första hand 

enligt domstolen motiverat med intresset av att skydda ett återförsäljningsavtal och inte att 

skydda ett företagsspecifikt kunnande. Detta intresse vägdes sedan mot O:s intresse av att fritt 

kunna förfoga över sin arbetskraft, särskild vikt lades vid att O genom klausulen var helt 

förhindrad att arbeta i den bransch han varit verksam inom under hela sitt yrkesliv. O hade 

inte heller fått någon speciellt hög lön som annars kan motivera en konkurrensklausul. Med 

bakgrund av detta, och ”… med hänsyn till den restriktivitet som bör prägla synen på 

konkurrensklausuler i anställningsförhållanden som ligger vid sidan av 1969 års 

överenskommelse” menade domstolen att klausulen inte ansågs bindande för O. Den var 

alltså oskälig enligt 38 § AvtL.  

                                                 
78
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6.5 Diskussion 

Av de ovan behandlade rättsfallen framgår att ju längre tiden passerat sedan 

överenskommelsens tillkomst, i desto större utsträckning använder domstolen denna för att 

bedöma huruvida en konkurrensklausul anses vara skälig eller oskälig. I AD 1984 nr 20 var 

domstolen noga med att klargöra varför 1969 års överenskommelse användes vid 

skälighetsbedömningen, vilket berodde på att arbetsgivaren var bunden av kollektivavtalet, 

och det ansågs därför inte skäligt att kunna använda andra avtalsvillkor på oorganiserade 

arbetstagare, än på organiserade arbetstagare. I AD 2001 nr 91 talar domstolen, med en helt 

annan inställning, om den starka restriktivitet som bör prägla synen på konkurrensklausuler 

utanför överenskommelsens tillämpningsområde, vilket i sig ger överenskommelsen 

ytterligare erkännande som rättskälla och ofta nämns förarbetena till den omarbetade 38 §, där 

det uttalades att vägledning vid skälighetsbedömningen bör hämtas från överenskommelsen
81

.  

Bedömningen av vad som anses vara skäligt eller oskäligt görs således med beaktande av 

1969 års överenskommelse och hänsyn tas till omständigheterna i varje enskilt fall
82

. Precis 

som i överenskommelsen är dessa omständigheter hur klausulen är utformad vad gäller 

exempelvis tid (överenskommelsens tredje punkt), huruvida ersättning till arbetstagaren utgått 

(andra punkten i bilagan till överenskommelsen), hur stort det normerade skadeståndet är 

(överenskommelsens fjärde punkt) samt intresseavvägningen parterna emellan. Här tas 

hänsyn till vad som motiverar parternas intressen och som framgår av AD 2001 nr 91 läggs 

vikt vid näringsfriheten. Dock är näringsfriheten endast indirekt uttalad som till exempel i det 

nyss nämnda rättsfallet där arbetstagaren genom klausulen, helt var förhindrad att arbeta i den 

bransch han alltid varit verksam inom. Detta var en omständighet som bland andra gjorde att 

klausulen ansågs som oskälig. Domstolen uttalade dock inte uttryckligen att arbetstagarens 

näringsfrihet inskränktes, något jag tycker är en aning märkligt, enär näringsfriheten är 

elementärt tillförsäkrad var och en genom grundlag.  

Något som förefaller intressant vid skälighetsbedömningen är att många av de omständigheter 

som beaktas vid den samma, är omständigheter som nämndes redan i 1947 års ramavtal 

mellan SAF och SIF.
83

 Omständigheter som redan då ansågs viktiga för huruvida en 

                                                 
81

 Se ovan under 5.1.5. 
82

 Vilket dessutom överenskommelsen också stadgar i dess andra punkt, se ovan under 5.1.1. 
83

 Se ovan under 3.3. 
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konkurrensklausul fick intas i ett anställningsavtal var intresseavvägningen mellan parterna, 

att ersättning utgick till arbetstagaren och klausulens tidsbegränsning om två år.  
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7. Avslutande synpunkter 

Användandet av konkurrensklausuler har ökat i och med den ständiga pressen på företagen att 

hävda sig på en alltmer globaliserad marknad. Att knyta nyckelpersoner till sig, behålla 

kundunderlag och skyddsvärd produktutveckling blir allt viktigare för företagen. 

Intresseavvägningen har som ovan nämnts spela en (bland andra omständigheter) avgörande 

roll för skälighetsbedömningen enligt 38 § AvtL. Avtalsfriheten och näringsfriheten är som 

redan nämnts två friheter som kolliderar med varandra vid användandet av 

konkurrensklausuler. Avtalsfriheten är självklart en viktig frihet att upprätthålla om man har 

individintresset i beaktande, eftersom arbetsgivaren och arbetstagaren själva ska vara fria att 

avtala utan att domstolen anmärker på avtalets innehåll. Men man måste samtidigt fråga sig 

om konkurrensklausuler är något som lämpar sig att låta arbetsgivare och arbetstagare avtala 

om? Med viss generalisering anser jag att i de flesta fall när konkurrensklausuler används, har 

arbetsgivaren ett betydande övertag gentemot arbetstagaren genom att ofta besitta större 

kunskap om dessa, och har auktoritet i form av att vara den som väljer att anställa 

arbetstagaren. Ofta är dessutom en konkurrensklausul något som tas in i anställningsavtalet 

när anställningen är så gott som klar. Jag vågar hävda att en arbetstagare i dessa fall kanske 

inte har modet eller kunskapen att förhandla om denna, delvis på grund av rädslan av att 

annan kandidat ska väljas för anställningen istället och delvis på grund av okunskap.  

 

En annan aspekt av konsekvenserna av att upprätthålla avtalsfriheten är att den 

grundlagsstadgade näringsfriheten inskränks genom detta. Frågan är om detta är rimligt? 

Svaret på frågan blir subjektivt och med detta sagt, anser jag ändock att det är en fin 

balansgång mellan att vidmakthålla de båda friheterna. För att inte låta avtalsfriheten 

inskränka näringsfriheten finns som sagt möjligheten till jämkning eller ogiltighetsförklarande 

av klausulen enligt 38 § AvtL. Att skälighetsbedömningen görs med 1969 års 

överenskommelse har klargjorts ovan. Det finns dock anledning att ifrågasätta 

överenskommelsens tillämplighet idag. Praxis hämtar fortfarande vägledning från 

överenskommelsen, trots att de flesta företag idag faller utanför överenskommelsens strikta 

tillämpningsområde. Överenskommelsen ingicks i en helt annan tid, i den meningen att 

företagen då var mer beroende av rena tillverkningshemligheter och industriellt kunnande, än 

som idag, nyckelpersoner, know-how och kundunderlag. Kanske kan det hävdas, att 

lagstiftaren inte hängt med i den snabba utvecklingen i dagens näringsliv? Som svar på den 
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frågan kan å andra sidan hävdas att i Sverige regleras ofta arbetsrättsliga spörsmål genom 

kollektivavtal istället för genom lagstiftning, och den traditionen är fortfarande stark. 

Argumenterar man för detta känns en användning av överenskommelsen vid 

skälighetsbedömningen av konkurrensklausuler inte lika främmande. Men en 

kollektivavtalsreglering av frågan kan också inskränka avtalsfriheten. En påläst arbetstagare 

som själv vill förhandla om sin konkurrensklausul med arbetsgivaren, kanske för att han är att 

anse som nyckelperson, eller har betydande ställning i företaget, kan då få ge vika för 

överenskommelsens bestämmelser. Individualismen får stryka på foten till förmån för 

kollektivavtalet. 

 

En ytterligare aspekt av användandet av konkurrensklausuler är om det är möjligt för en 

arbetstagare att ”friköpa sig” från en konkurrensklausul genom att överträda klausulen och 

utge vite och på så sätt bli fri från klausulen och därmed maximalt kunna utnyttja sin 

arbetskraft i annan anställning? Eller återkommer vitesföreläggandet upprepande gånger tills 

arbetstagaren avhänder sig från överträdelsen av konkurrensklausulen? Detta är frågor jag inte 

funnit något svar på, och som eventuellt motiverar till ytterligare reglering på området. 

 

Ett av arbetsgivarens intressen bakom en konkurrensklausul kan vara intresset av att behålla 

sin kundkrets, och i sådana fall brukar konkurrensklausulen förhindra arbetstagaren att ta med 

sig företagets kunder till ny anställning eller till egen verksamhet. Detta intresse är förstås 

förståeligt att arbetsgivaren vill tillvarata, men vad händer om kunderna själva vill följa med 

arbetstagaren in i en ny verksamhet? Ska då arbetstagaren anses ha överträtt 

konkurrensklausulen trots att det är kundernas önskan att välja arbetstagarens nya verksamhet 

framför den före detta arbetsgivarens? Jag anser att det kan vara i fall som dessa när 

konkurrenslagen borde kunna ingripa mot konkurrensklausuler. Samhällets intresse av en fri 

konkurrens som stimulerar marknadsekonomin borde då kunna motivera ett 

ogiltigförklarande av konkurrensklausulen. Av vad jag sett är detta inget som domstolen 

tidigare tagit ställning till, men det kanske borde göras. Det skulle kunna vara önskvärt att 

domstolen inte i så stor grad beaktar individintressena utan även beaktar det allmännas 

intresse, som även det borde vägas in vid skälighetsbedömningen av konkurrensklausuler, i 

större utsträckning än vad som görs idag.  

 

Slutligen kan konstateras att konkurrensklausuler och dess reglering är ett komplext område 

som regleras genom både lagstiftning och kollektivavtal. Vid skälighetsbedömningen av 
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konkurrensklausuler tas hänsyn till de bakomliggande intressena och en jämförelse med 1969 

års överenskommelse görs samtidigt som varje falls specifika omständigheter beaktas. 

Klausuler som faller utanför överenskommelsens tillämpningsområde betraktas med stark 

restriktivitet av domstolen, något som blivit tydligare ju längre tiden gått sedan 

överenskommelsen ingicks. Användandet av konkurrensklausuler har med åren ökat och trots 

den ökade benägenheten att reglera konkurrensförbud, tror jag att användandet av klausulerna 

kommer att fortsätta växa, och det återstår att se om lagstiftarens väg att delvis reglera frågan 

om klausulernas skälighetsbedömning i kollektivavtal står sig. 
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9. Bilaga
84

 

Överenskommelse  

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

tjänsteavtal  

mellan Svenska Arbetsgivareföreningen samt Svenska Industritjänstemannaförbundet, 

Sveriges Arbetsledareförbund och Sveriges  ivilingenjörsförbund.  

Den höga materiella standarden i Sverige beror på tekniska och kommersiella framsteg, som 

möjliggjort ständigt höjd produktivitet och förbättrad marknadsföring.  

Kraven på näringslivet avseende snabb produktivitetshöjning och förbättrad marknadsföring 

även framledes är utomordentligt starka. Mot bakgrund härav är snabb teknisk och 

kommersiell utveckling påkallad jämväl i framtiden. Medvetna om detta ägnar sig ett växande 

antal företag åt produkt- och metodutveckling samt marknadsanalys och marknadsföring. 

 tvecklingsarbetet, som äger rum under medverkan av företagens anställda, leder emellanåt 

fram till know-how eller därmed jämförbart kunnande, som kan vara specifikt för de företag, 

där arbetet ägt rum. Det förekommer likaså, att arbetsgivare genom avtal förvärvar know-how 

eller därmed jämförbart kunnande.  

 öretag, som utvecklat eller förvärvat kvalificerat kunnande, kan vara angelägna om att 

kunnandet förbehålles de egna arbetsplatserna. Det är av vikt för företagen, att deras anställda 

iakttager lojalitet och ej utåt ger spridning åt skyddsvärda företagshemligheter av ovan nämnd 

art. Detta gäller i synnerhet, när hemligheterna ej kan skyddas genom patent eller liknande 

registreringsförfaranden.  ör flertalet företag utgör bestämmelserna om lojalitet och 

diskretion i avtalen om allmänna anställningsvillkor ett tillräckligt skydd för ifrågavarande 

hemligheter. Ibland kan dock skyddet behöva utsträckas genom att företag och anställda ingår 

för längre tid bundet anställningsavtal eller genom att i anställningsavtal intages bestämmelse 

om längre uppsägningstid än vad som kan framgå av kollektivavtalens dispositiva 

uppsägningsbestämmelser. Stundom anser sig emellertid ett företag behöva kräva lojalitet och 

tystnadsplikt av en arbetstagare även under viss tid efter anställningens upphörande.  är 

                                                 
84

 Bilagan är hämtad från Seko, http://www.seko.se/Documents/PDF-filer/Vag-ban%20-

%20järnvägsinfrastruktur/Konkurensklausuler.pdf, 2014-05-26. 
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sakliga skäl härför föreligger och när efter anställningstidens slut gällande allmän 

lojalitetsförklaring ej kan anses tillfyllest som skydd, kan övervägas att i anställningsavtal 

mellan företag och arbetstagare med inblick i skyddsvärda hemligheter och möjligheter att 

utnyttja kunskap därom intaga en klausul, enligt vilken arbetstagaren vid visst normerat 

skadestånd förbinder sig att icke under fastställd tid efter anställningens upphörande ta 

befattning med verksamhet, vilken konkurrerar med företaget  konkurrensklausul  .  

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

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

stort kan vara betydelsefullt, att de anställda har frihet att ta anställning där de bäst kan 

utnyttja utbildning, yrkeserfarenhet och specialkunskaper. Det framstår även som angeläget, 

att arbetstagare, som skaffat sig specialutbildning och erfarenhet inom visst område, får 

tillfälle att hos andra arbetsgivare tillgodogöra sig kunskaper inom samma område och att där 

skaffa sig vidgad erfarenhet och kunskap.  

Mot bakgrund av ovan intagna överväganden förklarar Svenska Arbetsgivareföreningen 

 SA   samt Svenska Industritjänstemannaförbundet  SI  , Sveriges Arbetsledareförbund 

 SAL   och Sveriges  ivilingenjörsförbund      sig vara ense om följande såvitt avser frågor 

om konkurrensklausulers användningsområde och innehåll samt om handläggningen av  

spörsmål rörande konkurrensklausuler, allt i den mån sagda frågor berör anställda, vilka är 

medlemmar av arbetstagarorganisationerna.  

SA  rekommenderar anslutna arbetsgivareförbund att godkänna avtalet såsom kollektivavtal 

med SI  SAL     gemensamt.  ar arbetsgivareförbund förklarat sig berett att göra detta, 

förbinder sig SI  SAL     att sluta sådant avtal.  

Användningsområde  

1. Konkurrensklausuler bör ifrågasättas blott hos sådana arbetsgivare, som är beroende av 

självständig produkt- eller metodutveckling och som genom utvecklingsarbete av angivet slag 

skaffar sig tillverkningshemligheter eller därmed jämförbart företagsspecifikt kunnande, vars 

yppande för konkurrenter skulle kunna medföra påtagligt men. Lika med sådana arbetsgivare 

skall anses företag, som genom avtal förvärvat tillverkningshemligheter etc.  
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Konkurrensklausuler bör vidare ifrågakomma blott för arbetstagare, som under anställningen 

få kännedom om tillverkningshemligheter eller därmed jämförbart kunnande och som genom 

utbildning eller erfarenhet har möjlighet att göra bruk av denna kännedom.  

Anmärkning  

under förhandlingarna rörande förevarande överenskommelse uppkom frågan, huruvida 

försäljare eller kameral personal enligt överenskommelsen kunde bindas av 

konkurrensklausuler.  jänstemannaparten meddelade, att så kunde ske, under förutsättning att 

de i överenskommelsens punkt 1 intagna förutsättningarna vore uppfyllda.  

 . Vid avgörande av fråga, huruvida konkurrensklausul bör intagas i tjänsteavtalet för viss 

arbetstagare, samt vid fastställande av klausulens innehåll bör hänsyn tagas till å ena sidan 

vikten av det intresse, som arbetsgivaren önskar skydda, och å andra sidan arbetstagarens 

intresse av att fritt kunna utnyttja sin arbetskraft. Med hänsyn härtill bör frågan om införande 

av konkurrensklausul i tjänsteavtal prövas i varje enskilt fall.  

Anställer företag, som förvärvat know-how eller därmed jämförligt kunnande person, som ej 

uppnått    års ålder och som vid anställningstillfället är nyutexaminerad från 

undervisningsanstalt och fattas därvid beslut om att binda den anställde med 

konkurrensklausul, bör klausulen i normalfallet erhålla sådan utformning, att den erhåller 

verkan blott i det fallet, att anställningen upphör, sedan den varat i mer än sex månader.  

Innehåll  

3 Den tid efter anställnings upphörande, under vilken den anställde skall vara förhindrad att 

befatta sig med verksamhet, vilken konkurrerar med arbetsgivaren,  bindningstiden  skall ej 

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

därmed jämförbara kunnande. Med hänsyn till arbetstagarens intresse av att fritt kunna 

disponera över sin arbetskraft bör dock bindningstiden i normalfallet ej överstiga    månader 

eller, om ovan nämnda livslängd är kort 1  månader.  

 .  ormerat skadestånd bör sättas i rimlig relation till arbetstagarens lön. I allmänhet torde ett 

skadeståndsbelopp motsvarande sex genomsnittliga månadsinkomster utgöra tillräckligt 

skydd för konkurrensförbudet.  
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Med genomsnittlig månadsinkomst avses här genomsnittet av de belopp, som arbetstagaren 

per månad uppburit som fast lön, provision, tantiem etc under sista anställningsåret. Vid 

uträknandet av den genomsnittliga månadsinkomsten skall hänsyn tagas endast till tid, under 

vilken arbetstagaren i normal omfattning utfört arbete för arbetsgivarens räkning.  

 . I övrigt bör konkurrensklausul utformas i överensstämmelse med vid denna 

överenskommelse fogad bilaga.  

 nderrättelse om konkurrensklausul  

6. Införes konkurrensklausul i tjänsteavtal för arbetstagare, som är medlem av SI , SAL  

eller CF, skall arbetsgivaren ofördröjligen underrätta vederbörande klubb om detta.  

Anmärkning  

I den mån klubb saknas, avses här och i det följande lokal representant för vederbörande 

arbetstagarorganisation.  

 egelbunden genomgång av beståndet av konkurrensklausuler  

 . Varje företag med en eller flera anställda, i vilkas tjänsteavtal konkurrensklausuler intagits, 

skall vid ordinarie lönerevisionsdatum vartannat år med början år 19 1 till berörda lokala 

SI -, SAL - och   -klubbar överlämna förteckning över alltjämt gällande 

konkurrensklausuler avseende SI -, SAL  resp   -medlemmar. Innan listorna uppgöres, 

skall man inom företaget överväga, om och i vad mån klausulerna alltjämt är påkallade. 

 örteckningarna kan även upptaga anställda, för vilka konkurrensklausuler anses böra införas 

eller skärpas men med vilka företaget ännu ej träffat överenskommelse härom.  

 m avlämnad lista icke upptager anställd, som enligt vad senast meddelats berörda klubb är 

bunden av konkurrensklausul, eller om företaget helt och hållet underlåter att till klubben 

överlämna förteckning över gällande konkurrensklausuler, förlorar ifrågavarande klausul er  

sin giltighet, därest företaget underlåter att vidtaga rättelse inom en vecka från det klubben 

påpekade underlåtenheten för företaget.  

 örhandlingsordning  
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8.  ar konkurrensklausul införts i visst tjänsteavtal och uppstår oenighet mellan arbetsgivaren 

och arbetstagaren rörande frågan, huruvida klausulen alltjämt år påkallad, eller rörande 

klausulens innehåll eller tillämpning, skall tvisten behandlas vid lokal förhandling i enlighet 

med föreskrifterna i huvudavtalen mellan å ena sidan SA  och å andra sidan SI  resp SAL . 

 ppstår oenighet mellan arbetsgivare och arbetstagare ifråga om införande under bestående 

anställning av konkurrensklausul i tjänsteavtalet eller i fråga om klausulens innehåll, skall 

tvisten likaså behandlas vid lokal förhandling enligt nyss nämnda huvudavtal.  

I övrigt gäller ifråga om lokal förhandling och ärendets fullföljande i central förhandling vad 

som stadgas i vederbörande huvudavtal.  

   medlemmar skall, såvitt avser förhandlingsordningen enligt ovan, anses falla under 

huvudavtalet SAF/SIF.  

 ppnås ej heller vid central förhandling enighet, kan tvisten hänskjutas till nedan angiven 

skiljenämnd för avgörande.  visten skall hänskjutas till nämnden inom tre månader från den 

dag, då den centrala förhandlingen enligt huvudavtalet anses avslutad, vid äventyr att 

vederbörande anspråk eljest preskriberas.  

Skiljenämnd  

9. Den i punkt 8 ovan nämnda skiljenämnden skall bestå av ordförande och fyra ledamöter 

jämte suppleanter.  

 rdföranden och suppleanten för honom utses genom enhälligt beslut av SA , SI , SAL  och 

   gemensamt för tre år åt gången.  

 vå ledamöter och suppleanter för dem utses av SA .  

 vå ledamöter och suppleanter för dem utses genom enhälligt beslut av SI , SAL  och    

gemensamt.  

 ämnden är beslutsför endast om den är fulltalig.  

Varje ledamot  resp suppleant i förekommande fall  äger en röst. Såsom nämndens beslut 

gäller den mening, varom flertalet förenar sig.  
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De med ordförandens resp hans suppleants deltagande i nämndens verksamhet förenade 

kostnaderna skall bäras av organisationerna gemensamt, varvid SA  svarar för hälften samt 

SI , SAL  och    gemensamt för återstoden. De kostnader, som uppkommer till följd av 

ledamots  suppleants  deltagande i nämndens verksamhet, skall bäras av organisation, som 

utsett ledamoten (suppleanten).  

 ör nämndens verksamhet skall i övrigt i tillämpliga delar gälla lagen om skiljemän.  

 verenskommelsens giltighetstid  

1 . Mellan SA  samt SI , SAL  och    gäller denna överenskommelse fr o m den 1 januari 

1971 och tills vidare med ett års uppsägningstid.  verenskommelsen må dock ej genom 

uppsägning bringas att upphöra förrän fr o m den 1 april 19  .  m någon av de avtalsslutande 

parterna uppsäger avtalet, skall det efter uppsägningstidens utgång anses ha upphört att gälla 

även för de återstående parterna, därest ej annat överenskommes dem emellan.  

Anmärkning  

 nder förhandlingarna rörande förevarande överenskommelse nåddes enighet om att 

överenskommelsen skulle träda i kraft först den 1 januari 19 1, detta för att underlätta för 

företagen att anpassa sina rutiner. Man var emellertid ense om att det vore ett gemensamt 

önskemål, att de materiella reglerna om möjligt började tillämpas redan under år 19  .  

Stockholm den 14 december 1969 

SVE SKA A BE S IVA E   E I  E  SVE SKA 

I D S  I  Ä S EMA  A   B  DE  SVE I ES A BE SLEDA E   B  D 

SVE I ES  IVILI  E    S   B  D  

 ormulär till konkurrensklausul att intagas i tjänsteavtal  

1. Den anställde må icke under en tid av ....... månader, räknat från anställningens 

upphörande,  

1. a   taga anställning inom sådant verksamhetsområde hos med arbetsgivaren 

konkurrerande företag, att detta kan tänkas komma att utnyttja företagshemligheter, 

varom den anställde erhållit kännedom hos arbetsgivaren, eller  
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2. b   ingå såsom delägare i sådant företag eller på annat sätt bistå sådant företag med råd 

eller dåd, eller  

3. c   själv eller genom annan starta eller driva med arbetsgivaren konkurrerande 

verksamhet. Har det konkurrerande företaget två eller flera verksamhetsområden inom 

ort, där anställ- ning ifrågasättes, skall samtliga beaktas vid tillämpningen av stycke a  

ovan.  

Konkurrensförbudet gäller ej i följande fall   

1. a    är arbetsgivaren sagt upp anställningsavtalet.  är arbetsgivarens uppsägning 

föranletts av avtalsbrott från den anställdes sida, gäller dock konkurrensförbudet.  

2. b    är den anställde sagt upp anställningen och detta föranletts av avtalsbrott från 

arbetsgivarens sida.  

Med avtalsbrott förstås sådan åtgärd eller underlåtenhet, som ger motparten rätt att 

häva anställningsavtalet med omedelbar verkan.  

2.  m tjänsteavtalet upphör att gälla efter uppsägning på annan grund än pensionering, 

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

konkurrensförbud innebär för den anställde, till den anställde per månad utbetala 

skillnaden mellan den anställdes arbetsinkomst hos arbetsgivaren vid anställningens 

upphörande och den  lägre  inkomst, som den anställde därefter intjänar i ny 

förvärvsverksamhet. Ersättningen skall dock icke överstiga 6    av månadsinkomsten 

från arbetsgivaren vid anställningens upphörande och ej heller utgå för längre tid än 

den period, under vilken konkurrensförbudet gäller.  ör fastställande av 

ersättningsbeloppet är den anställde skyldig att fortlöpande hålla arbetsgivaren 

underrättad om storleken av sina inkomster i ny förvärvsverksamhet.  

Ersättning enligt ovan utgår först fr o m den dag, då arbetsgivaren genom 

rekommenderat brev erhållit del av den anställdes framställning därom.  

 m den anställde avskedas på grund av grovt avtalsbrott, kan arbetsgivaren efter 

hörande av sitt arbetsgivarförbund och av arbetstagarorganisation, som den anställde 

må tillhöra  SI , SAL  resp    , helt eller delvis draga in förmånen av ersättning 

enligt ovan.  
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3. Arbetsgivaren kan genom meddelande till den anställde befria denne från skyldigheten 

att iakttaga konkurrensförbudet, varvid arbetsgivarens ersättningsskyldighet enligt 

punkt   ovan upphör.  

 

 

Bilaga  

Vid tillämpningen härav märkes dock följande  

Meddelar den anställde arbetsgivaren, att han överväger att sluta sin anställning, skall 

arbetsgivaren, om den anställde så begär, inom en vecka meddela, huruvida och i vad mån 

arbetsgivaren avser att låta konkurrensklausulen äga giltighet. Ett sådant meddelande får ej 

ensidigt ändras av arbetsgivaren, förrän tolv månader förflutit från det meddelandet lämnades.  

 .  m den anställde avsiktligt eller genom grov vårdslöshet överträder konkurrensförbudet, är 

han skyldig att för varje gång så sker till arbetsgivaren utgiva normerat skadestånd med ett 

belopp motsvarande...... x den anställdes genomsnittliga månadsinkomst från arbetsgivaren. 

Med den anställdes genomsnittliga månadsinkomst förstås genomsnittet av de belopp, som 

den anställde per månad uppburit som fast lön, provision, tantiem etc under sista 

anställningsåret.  

Vid uträknandet av den genomsnittliga månadsinkomsten skall hänsyn tagas endast till tid, 

under vilken den anställde i normal omfattning utfört arbete för arbetsgivarens räkning.  

 m det med hänsyn till den anställdes ringa skuld, arbetsgivarens förhållande i avseende å 

tvistens uppkomst eller omständigheterna i övrigt finnes skäligt, må skadeståndets belopp 

nedsättas  fullständig befrielse från skadeståndsskyldighet må ock äga rum.  

Anmärkning  

 ar den anställde brutit konkurrensförbudet genom att taga anställning hos konkurrerande 

företag, kan, såsom framgår av det ovanstående, normerat skadestånd utkrävas av honom.  
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Den omständigheten, att den anställde sedan förhållandet påtalats fortsätter sin anställning hos 

det konkurrerande företaget, skall ej anses innebära ny överträdelse av denna 

konkurrensklausul.  

 .  ppstår oenighet mellan arbetsgivaren och den anställde med avseende på fråga, som 

regleras i denna konkurrensklausul, skall tvisten handläggas i den ordning, som stadgas i 

överenskommelsen den 1  december 1969 mellan Svenska Arbetsgivareföreningen samt 

Svenska Industritjänstemannaförbundet, Sveriges Arbetsledareförbund och Sveriges 

 ivilingenjörsförbund angående begränsning av användningsområdet för och innehållet i s k 

konkurrensklausuler i tjänsteavtal.  


