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Sammanfattning 
Begreppet konkurrensklausul används för att beskriva en klausul som hindrar arbetstagaren 

från att bedriva konkurrerande verksamhet. I denna uppsats kommer konkurrensklausuler i 

anställningsavtal att behandlas, dessa klausuler är ämnade att begränsa en arbetstagare från att 

konkurrera med den tidigare arbetsgivaren genom att direkt alternativt indirekt bedriva 

konkurrerande verksamhet eller ta anställning hos ett konkurrerande företag. I samband med 

konkurrensklausuler aktualiseras följaktligen såväl arbetsrätt som avtalsrätt. 

 

Då avtalsfrihet råder är dessa klausuler tillåtna ur ett avtalsrättsligt perspektiv. Huruvida de 

sedermera anses som skäliga beror på innehållet och de särskilda omständigheterna i varje 

enskilt fall vilka måste beaktas vid en eventuell domstolsprövning.  

 

Det finns endast två lagrum i dagsläget som reglerar oskäligheten rörande 

konkurrensklausuler, 36 samt 38 §§ AvtL. År 1969 träffade dock Svenska 

Arbetsgivareföreningen (SAF) samt Svenska Industritjänstemannaförbundet (SIF), Sveriges 

Arbetsledarförbund (SALF) och Sveriges Civilingenjörsförbund (CF) en överenskommelse, 

vilken har legat till grund för domstolarnas bedömning av om innehållet i en 

konkurrensklausul skall anses vara skäligt eller ej. Överenskommelsen har således legat till 

grund för den praxis som finns på området och den har dessutom getts så pass stort inflytande 

att den har tillämpats av domstol vid bedömningar av konkurrensklausuler för parter som 

själva inte ingått överenskommelsen. Överenskommelsen reglerar och fastställer tidsramar, 

ersättning för konkurrensklausuler och omständigheter som lagrummen inte berör. Numera 

har överenskommelsen sagts upp och ersatts av ett nytt avtal som trädde i kraft den 1 

december 2015, då det ännu inte skett några avgöranden med grund i det nya avtalet är det  

svårt att tolka avtalets framtida innebörd. 

 

Slutligen kan sägas att konkurrensklausuler är en negativ avtalsförpliktelse där arbetstagaren 

åtar sig att inte bedriva konkurrerande verksamhet i framtiden. En konkurrensklausul hämmar 

alltid arbetstagarens frihet att fritt kunna disponera sin arbetskraft. Frågan är ifall klausulerna 

hämmar arbetstagaren i för stor omfattning eller om de är skäliga och krävs för att företagen 

skall kunna skydda sina företagshemligheter samt kundkrets? Vems intressen väger tyngst i 

slutändan och är området kring konkurrensklausuler i anställningsavtal tillräckligt transparent? 
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Förkortningar	
AD -   Arbetsdomstolen 

AvtL -  Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på  

   förmögenhetsrättens område   

EU -  Europeiska Unionen  

FHL -  Lag (1990:409) om skydd för företagshemligheter 

f. -   följande sida  

ff. -   följande sidor  

LAS -  Lag(1982:80) om anställningsskydd  

Prop. -   Regeringens proposition  

RB -  Rättegångsbalk (1942:740) 

SOU -  Statens offentliga utredningar  

VD -  Verkställande Direktör  
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1. Inledning 
 
1.1 Problembakgrund 
Konkurrens är ett ständigt aktuellt ämne vilket återspeglas även inom arbetsrätten och det finns 

mycket reglering kring hur konkurrensen ska öka och inte hämmas. I många anställningsavtal, 

oftast för arbetstagare med högre ställning eller med vidsträckt insyn i företaget, förekommer det 

konkurrensklausuler. Klausulerna begränsar och hindrar arbetstagaren från att ta en anställning 

hos en konkurrerande verksamhet eller starta egen konkurrerande verksamhet inom samma 

bransch efter en avslutad anställning under en begränsad tid. Arbetstagaren kan sålunda bli 

placerad i en form av “karantän”. Problemet som uppstår är således när en arbetstagare ska ta en 

ny anställning men fortfarande är bunden av konkurrensklausulen. Det innebär att arbetstagaren 

inte längre kan fortsätta att arbeta inom det tidigare yrkesområdet. En avvägning måste göras 

mellan intresset av att fritt kunna disponera över sin egen arbetskraft och rätten att själv arbeta, 

mot arbetsgivarens intresse att arbetstagaren inte medför viktig information samt klienter till sin 

nästa arbetsplats. Informationen kallas för företagshemligheter och skulle kunna utnyttjas för att 

skada sin tidigare arbetsgivare ur konkurrenshänseende. Det innebär att konkurrensklausulerna 

ofta  även kompletteras med en vitesklausul.  

 

Det uppstår således ett problem mellan två motstridiga intressen. Arbetstagaren har rätt till att få 

arbeta samt använda sig av sin förvärvade kompetens och inte tvingas byta yrkesområde till 

något som ligger utanför dennes kompetens, på grund av en konkurrensklausul i det tidigare 

anställningsavtalet. Samtidigt har arbetsgivaren ett intresse av, samt en rättighet att skydda sina 

företagshemligheter. 

 

För att kunna ta en ny anställning inom samma yrkesområde måste arbetstagaren få 

tidsomfattningen i konkurrensklausulen i sitt anställningsavtal hos den tidigare arbetsgivaren 

förklarad som oskäligt långtgående genom att tillämpa 38 § i AvtL, alternativt få hela klausulen 

förklarad som oskälig eller jämkas enligt 36 § AvtL. Dessa två paragrafer är de enda på området 

som kan tillämpas för regleringen av konkurrensklausuler vilket har lett till att en 

överenskommelse sluten år 1969 har blivit en viktig grundpelare för bedömningen av en 

konkurrensklausuls skälighet och den har legat till grund för praxis på området. Den 1 december 

2015 trädde ett nytt avtal i kraft som ersatte den gamla överenskommelsen, införandet av det nya 

avtalet medförde en del ändringar på området, framförallt hur processen för 

skälighetsbedömningen skall gå till samt hur lång tid en konkurrensklausul borde få sträcka sig. 
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De underliggande frågor som uppstår är ifall en arbetsgivare verkligen kan placera en 

arbetstagare i tidigare nämnda “karantän” eller tvinga denne att byta yrkesområde under tiden då 

konkurrensklausulen fortfarande är bindande? Måste arbetsgivaren i så fall utge skälig ersättning 

under tiden till den före detta arbetstagaren om denne inte kan ta anställning inom ett annat 

yrkesområde? Hur ser man på arbetstagarens rätt till att arbeta och fritt disponera över sitt 

specifika kunnande?  

 

Vilken parts intressen anses väga tyngst vid en avvägning, då dessa intressen egentligen strider 

mot varandra? Den sista och kanske viktigaste frågan att belysa är vad det nya avtalet kommer att 

innebära för bedömningen av konkurrensklausuler i anställningsavtal samt hur 38§ AvtL 

kommer att användas då den har utformats med grund i den numera uppsagda 

överenskommelsen? 

 

1.2 Problemformulering 
Innebär en konkurrensbegränsande klausul i ett anställningsavtal en inskränkning mot en fysisk 

persons rätt att arbeta samt att fritt få disponera över sitt specifika kunnande? Vilket innehåll i en 

sådan klausul anses vara skäligt respektive oskäligt?  

 

Vems intressen anses väga tyngst, den fysiska personen och dennes rätt till arbete eller företaget 

och dess rätt att skydda sin kundkrets samt företagshemligheter? 

 

Vad blir innebörden av att 1969 års överenskommelse har ersatts av ett nytt avtal och vad blir 

konsekvenserna gällande 38§ AvtL som vid utformningen baserades på den numera uppsagda 

överenskommelsen? 

 

1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att utreda och analysera i fall nuvarande lagstiftning är tillräcklig och om 

det föreligger tillräcklig transparens på området rörande konkurrensklausuler i anställningsavtal 

eller om det bör införas någon form av tydligare reglering för vad som är skäligt respektive 

oskäligt innehåll i dessa klausuler. Syftet är dessutom att utreda vilken parts intresse som väger 

tyngst, den fysiska personens rätt att arbeta eller företagets rätt till företagshemligheter och sin 

kundkrets. 
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Slutligen är även syftet att utreda ifall 38 § AvtL uppfyller sitt ändamål då den har sin grund i en 

numera uppsagd överenskommelse och potentiellt skulle kunna vävas in i 36 § AvtL och den 

skälighetsbedömning som görs där.  

 
1.4 Metod 
Utgångspunkten i uppsatsen kommer huvudsakligen att bestå av sedvanlig juridisk metod, vilket 

innebär att rättskällorna som kommer att behandlas och analyseras i uppsatsen är svensk rätt som 

praxis, doktrin samt förarbeten. Vi reflekterar även kort över avsaknaden av begränsning för 

konkurrensklausuler på EU-nivå.   

 

Uppsatsen kommer att skrivas ur ett arbetsrättsligt perspektiv och enbart inbegripa 

konkurrensklausuler i anställningsavtal. 

  

Dessutom kommer vi att använda oss av 1969 års överenskommelse som ställer upp kriterier för 

att konkurrensklausuler ska vara giltiga. Arbetsdomstolen har även utvecklat detta genom en rad 

olika rättsfall för att förtydliga reglerna. Vi kommer även att använda oss av det nya avtalet som 

slöts av Svenskt Näringsliv och som trädde i kraft, istället för 1969 års överenskommelse, den 1 

december 2015.  

 

Vid bedömningen av om en konkurrensklausul skall anses vara skälig eller ej kommer vi främst 

att använda oss av praxis från arbetsdomstolen, då detta har en prejudicerande verkan och väger 

tyngst av de rättskällor som finns på området. Vi kommer även att använda oss av 36 samt 38 §§ 

AvtL då dessa stadgar att en skälighetsbedömning måste göras. Doktrin behandlar inte 

skälighetsbedömningen av konkurrensklausuler utan bistår endast med en beskrivande del på 

området men blir viktig i den grundläggande delen av uppsatsen innan analysen. 

Skälighetsbedömningen sker först i domstol och även skiljenämnd, detta kommer ligga till grund 

för vår analys.  

 

Slutligen har vi även använt oss av vetenskapliga studier samt artiklar för att få en fördjupad 

kunskap om hur användandet av konkurrensklausuler förekommer i anställningsavtal.  

 
1.5 Avgränsningar 
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Vi kommer, för att begränsa uppsatsen, inte redogöra för anställningsavtal för personer med en 

lägre ställning eller för personer utan insyn i företagen. Anledningen till detta är att 

konkurrensklausuler förekommer i lägre grad i dessa anställningsavtal samt att dessa personer 

förmodligen inte skulle kunna ta med sig företagshemligheter eller klienter vid byte till en ny 

arbetsgivare eller vid grundande av egen konkurrerande verksamhet. 

  
1.6 Disposition 
I uppsatsens andra kapitel behandlas konkurrensklausuler i anställningsavtal i allmänhet. 

Det beskrivs även i det andra kapitlet vad en konkurrensklausul i ett anställningsavtal är för 

något, vad en sådan klausul brukar innehålla samt ett exempel på en konkurrensklausul. 

 

Det andra kapitlet behandlar även lojalitetsplikten en arbetstagare har gentemot sin arbetsgivare, 

1969 års överenskommelse som AD har haft till grund för de flesta av sina domar gällande 

konkurrensklausuler, 36 och 38 §§ AvtL som blir aktuella då en klausul eventuellt kan förklaras 

oskälig samt även en redogörelse för lagen om företagshemligheter. Kapitlet kommer även att 

behandla det nya avtalet som trädde i kraft 1 december 2015.  

 

I uppsatsens tredje kapitel behandlas de fall då en konkurrensklausul i anställningsavtal bedöms 

som skälig respektive oskälig, de omständigheter och faktorer som beaktas vid en 

domstolsbedömning samt olika rättsfall där de olika faktorerna behandlats. 

 

I uppsatsens fjärde kapitel behandlas de sanktioner samt påföljder som kan bli aktuella vid ett 

avtalsbrott av en konkurrensklausul. 

 

Analysen behandlas i uppsatsens femte kapitel och det görs en redogörelse för om ytterligare 

vägledning bör införas på området alternativt om ny lag bör stiftas. Analysen kommer även att 

behandla ifall 38 § AvtL behövs eller ej samt vilken parts intresse som väger tyngst vid en 

eventuell tvist.  

 

Slutligen läggs slutsatsen av analysen fram i uppsatsens sjätte kapitel. 
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2. Allmänt om konkurrensbegränsande klausuler i anställningsavtal, 
regleringen för dessa samt företagshemligheter 
 

2.1 Inledning 
En konkurrensbegränsande klausul i ett anställningsavtal är en klausul som hindrar arbetstagaren 

från att ta ny anställning hos ett konkurrerande företag alternativt direkt eller indirekt bedriva 

näringsverksamhet i eget konkurrerande företag under en viss tidsperiod, efter avslutad 

anställning hos den tidigare arbetsgivaren.1 

 

Utöver detta förekommer även klausuler som tillåter arbetstagare att arbeta i en konkurrerande 

verksamhet eller grunda eget konkurrerade företag, så länge de inte vänder sig till den nuvarande 

arbetsgivarens kundkrets. I detta fall tvingas inte arbetstagaren att arbeta inom ett annat 

yrkesområde, utan begränsningen gäller endast den tidigare arbetsgivarens kundkrets.2 

 

Konkurrensklausuler är tillåtna inom svensk rätt då avtalsfrihet råder, men dessa 

konkurrensklausuler blir ej tillämpliga i den mån klausulen sträcker sig längre än vad som anses 

vara skäligt enligt 38 § AvtL. Utgångspunkten är således att dessa klausuler är giltiga men att de 

eventuellt kan jämkas enligt 38 § AvtL om den tid förbudet i klausulen sträcker sig anses vara 

oskäligt. Skulle det vara konkurrensklausulens innehåll överlag som anses som oskäligt så finns 

även en möjlighet till jämkning med tillämpning av 36 § AvtL. En avvägning skall göras mellan 

båda parternas intressen, det vill säga arbetsgivarens intresse att skydda sitt företagsspecifika 

kunnande och sina företagshemligheter samt sin kundbas och arbetstagarens intresse att efter 

avslutad anställning fritt kunna disponera över sin arbetskraft och sitt specifika kunnande.3 

 

Konkurrensklausuler är ett relativt oreglerat område i lagtext, då de endast behandlas i 36 och 38 

§§ AvtL. Då dessa paragrafer specificerar att innehållet inte får vara oskäligt eller bindningstiden 

inte får sträcka sig oskäligt långt, så uppstår ett tolkningsproblem med vad som kan anses vara 

oskäligt. Lagrummen ger alltså inte någon mer detaljerad förklaring eller vägledning utan 

rättsläget är aningen ospecificerat och det är praxis, som ligger till grund för 

oskälighetsbedömningen. Vid en sådan bedömning beaktas alltid alla omständigheter i det 

																																																								
1 Teknikföretagen -Lojalitetsplikt, konkurrensklausuler och företagshemligheter s.43  
2 Aldercreutz, Flodgren – Om konkurrensklausuler i anställningsavtal och vid företagsöverlåtelser s. 15-16.  
3 Ibid s. 120	
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specifika fallet innan ett beslut tas och det finns således inget specifikt ramregelverk som fastslår 

vilket innehåll samt vilken tidsram som är skälig respektive oskälig i konkurrensklausuler.4  

 

Vid tolkning av konkurrensbegränsande klausuler tas även hänsyn till vilken ställning 

arbetstagaren hade i företaget, detta då arbetstagare med olika ställning ofta har olika vidsträckt 

insyn i företaget. Således har arbetstagare med högre ställning inom företaget en mer vidsträckt 

insyn i hur företagets verksamhet bedrivs samt det företagsspecifika kunnandet. Vilket innebär 

att det faller mer naturligt att konkurrensklausuler i större utsträckning förekommer i deras 

anställningsavtal samt att begränsningarna ofta är striktare.5  

 

Vid en prövning av konkurrensklausulen, tas även hänsyn till om arbetstagaren har haft 

omfattande kontakt med företagets kunder och om denne vid grundande av eget konkurrerande 

företag eller vid ny anställning hos konkurrent skulle ha möjlighet att ta med sig dessa kunder. 

 
2.2 Vad är konkurrensbegränsande klausuler i anställningsavtal? 
Konkurrensbegränsande klausuler på arbetsmarknaden är klausuler som begränsar 

konkurrensmöjligheterna för en arbetstagare. I ett anställningsavtal kan en sådan klausul innebära 

att den anställde hindras från att bedriva konkurrerande verksamhet, genom att denne förbjuds att 

antingen direkt eller indirekt starta ett eget företag alternativt börja arbeta för ett konkurrerande 

företag. Sådana klausuler återfinns ofta i anställningsavtal där den anställde innehar en högre 

ställning i företaget och således en mer vidsträckt insyn i det företagsspecifika kunnandet samt 

möjligheten att få med sig nuvarande kunder från företaget. Arbetstagaren begränsas således till 

att inte få arbeta inom samma yrkesområde eller att inte ta med sig kunderna från sin tidigare 

arbetsgivare till sin nya anställning.6 

 

Dessa klausuler förs alltså in i anställningsavtalen från företagens sida för att skydda sig mot att 

den anställde skall kunna starta en egen verksamhet inom samma bransch och ta med sig 

företagsspecifikt kunnande från anställningen eller eventuellt de klienter som den anställde har 

haft kontakt med under anställningen. De konkurrensbegränsande klausulerna har även till syfte 

																																																								
4 Aldercreutz, Flodgren – Om konkurrensklausuler i anställningsavtal och vid företagsöverlåtelser s. 119	
5 AD 1992 nr 99; AD 1994 nr 65 
6 Aldercreutz, Flodgren – Om konkurrensklausuler i anställningsavtal och vid företagsöverlåtelse s.13	
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att hindra den anställde från att direkt efter avslutad anställning börja arbeta för ett konkurrerande 

företag.7 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att dessa konkurrensklausuler i anställningsavtalen är till för och 

fungerar som skydd för företagen, utan att den enskilde individens rätt till att arbeta beaktas. 

Utgångspunkten för konkurrensklausuler är att de endast ska vara giltiga för kvalificerade 

arbetstagare och det krävs även att denna arbetstagare ska kunna göra nytta av kunskapen den 

besitter, annars ses klausulerna som icke nödvändiga. En konkurrensklausul får i praktiken inte 

innebära ett yrkesförbud för den enskilde.8 

 
2.3 Klausulernas innehåll 
Ett typiskt innehåll i dessa konkurrensklausuler är som tidigare nämnts förbudet mot att ta 

anställning hos ett konkurrerande företag eller att själv direkt samt indirekt börja bedriva 

konkurrerande verksamhet, detta förbud kan sträcka sig olika lång tid och det saknas lagstöd för 

vad som anses vara skäligt respektive oskäligt. Det enda som finns stadgat i lag gällande 

tidsomfattningen är 38§ AvtL som fastslår att om man åtagit sig att inte bedriva konkurrerande 

verksamhet eller ta anställning hos någon som bedriver konkurrerande verksamhet så är man ej 

bunden av detta om utfästelsen sträcker sig längre än vad som anses vara skäligt.9 Det finns 

således ingen tidsbegränsning i lag för hur länge ett förbud i en konkurrensklausul får sträcka sig 

för att anses vara skälig respektive oskälig.  

 

När en domstol skall avgöra om en konkurrensklausul anses vara skälig eller ej görs en 

bedömning och särskilt beaktas vissa faktorer.10 Det är viktigt att se till ifall det finns ett 

berättigat intresse från företagets sida att innefatta en konkurrensklausul i ett anställningsavtal. 

Kommer arbetstagaren som är bunden av konkurrensklausulen, att kunna ta med sig 

företagshemligheter eller en del av kundkretsen vid ett eventuellt byte av arbetsgivare? När 

skälighetsbedömningen ska ske har det konstaterats i ett rättsfall från arbetsdomstolen, vilket 

kommer att diskuteras mer djupgående nedan, att skälighetsbedömningen ska göras utifrån 

konkurrensklausulens ordalydelse då anställningen upphörde.11   

 

																																																								
7 Aldercreutz, Flodgren – Om konkurrensklausuler i anställningsavtal och vid företagsöverlåtelse s.15 
8 Teknikföretagen - Lojalitetsplikt, konkurrensklausuler och företagshemligheter s.40  
9 38 § AvtL 
10 Dessa faktorer kommer att diskuteras nedan under kapitel 3	
11 AD 2013 nr 24 
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Konkurrensklausuler ingås alltid innan eller under pågående anställning men skall även 

gälla efter anställningstiden. En konkurrensklausul är en negativ avtalsförbindelse vilket 

betyder att en part åtar sig att inte göra någonting, och konkurrensklausulen är således 

någonting som eventuellt kan komma att användas i framtiden. Det leder till att det är svårt 

för företagen att formulera en utförlig konkurrensklausul med syfte att skydda alla sina 

intressen. För att en sådan klausul skall anses skälig krävs det att den inte är allt för 

omfattande, arbetsgivaren får således göra en avvägning och endast innefatta det som är 

essentiellt för företaget att skydda. 

 

Enligt en undersökning från Bengt Domeij, gjord på en rad olika företag kom han fram till att 

endast 21 % av de anställda förhandlade fram sina konkurrensklausuler.12 Konkurrensklausuler 

förhandlas således sällan fram och då arbetstagaren oftast har en underlägsen ställning gentemot 

arbetsgivaren så finns det även en risk att arbetstagaren inte vågar förhandla. Eventuellt kan 

tankar uppstå som “om inte jag accepterar så kommer någon annan att göra det”.13 Det innebär 

att arbetsgivaren i de flesta fall har fria tyglar vid utformningen av konkurrensklausulen, vilket 

ofta leder till väldigt omfattande formuleringar som begränsar arbetstagaren i stor 

utsträckning.             

 

I bilaga 1.1 återfinnes ett exempel på hur en konkurrensbegränsande klausul för en VD i ett 

anställningsavtal kan se ut. Det som kort kan nämnas är att klausulen är relativt inskränkande 

gällande möjligheterna för arbetstagaren att efter avslutad anställning fritt disponera sin 

arbetskraft inom samma yrkesområde. 

 

Även vitet har satts relativt högt då det är 500 000 SEK per överträdelse samt en rätt för företaget 

att istället för vite kräva skadestånd motsvarande den verkliga skadan. Sätter man dock vitet i 

proportion till lönen kan det vara så att vitet inte alls är orimligt då vi ej vet vilken lön som har 

utgått till VD:n. Det har även getts en relativt generös ersättning efter avslutad anställning, på 

grund av uppsägning med saklig grund så ska ersättning utgå på max 60 % av fast månadslön 

under maximalt tolv månader. Skulle däremot uppsägning ske på grund av arbetsbrist så kommer 

ersättning på maximalt 60 % av månadslönen att utgå under maximalt sex månader.  

 

																																																								
12 Domeij,- Förhandlade konkurrensklausuler i anställningsavtal, sida 273 
13 Ibid	
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Exempelkonkurrensklausulen innefattar även ett relativt strängt förbud gällande företagets 

kunder. Det stadgas bland annat att den anställde ej under tre (3) års tid får: “ta över kunder, 

direkt eller indirekt erbjuda eller leverera eller ha kontakt med bolagets kunder angående 

verksamhet som konkurrerar med bolagets verksamhet.”14 

 

Även definitionen av kund är väldigt brett definierad i konkurrensklausulen: “Med bolagets 

kunder avses sådana kunder som bolaget vid tidpunkten för anställningens upphörande har i 

registren eller har haft under en period om två (2) år dessförinnan. Med kunder avses även 

potentiella kunder som vid tidpunkten för anställningens upphörande, eller en period om två (2) 

år dessförinnan, fört förhandlingar med bolaget.”15 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att det vanligaste innehållet i konkurrensklausuler i 

anställningsavtal är begränsningar rörande möjligheterna att ta anställning inom samma 

yrkesområde under en viss tidsperiod, antingen genom grundande av eget företag eller genom att 

ta anställning hos ett konkurrerande företag. Även möjligheterna att ta med sig kunder från den 

tidigare anställningen brukar vara strikt begränsade. Slutligen brukar konkurrensklausuler även 

innehålla en bestämmelse ifall ersättning till den anställde skall utgå under tidsperioden som 

yrkesförbudet sträcker sig samt en vitesbestämmelse som redogör hur en eventuell överträdelse 

av klausulen skulle komma att behandlas. 

 

2.4 Lojalitetsplikt i anställningsavtalet  
Lojalitetsplikten innebär att en arbetstagare skall vara lojal mot sin arbetsgivare, vilket är en 

rättsprincip som däremot inte är lagstadgad.16 Begreppet lojalitetsplikt och vad som innefattas 

däri, är inte helt klarlagt då det fortfarande uppstår tvister rörande begreppet, detta behandlas 

bland annat i AD 1989 nr 90. Lojalitetsplikten innebär generellt att en arbetstagare inte endast 

skall utföra sina arbetsuppgifter utan meningen är att ett personligt förhållande skall skapas 

mellan parterna. Lojalitetsplikten följer direkt av anställningsförhållandet, vilket grundar sig på 

allmän avtalsrätt och behöver således inte skrivas in särskilt i anställningsavtalet och upphör i 

samband med avslutad anställning.17 Lojalitetsplikten innebär i princip att arbetstagaren 

förpliktar sig att ej arbeta med konkurrerande verksamhet medan arbetsgivaren förpliktar sig att 
																																																								
14 Bilaga 1.1 - Konkurrensklausul i en VD:s anställningsavtal  
15 Ibid	
16 Holm, Den avtalsgrundade lojalitetsplikten - en allmän rättsprincip  
17 Teknikföretagen -Lojalitetsplikt, konkurrensklausuler och företagshemligheter s.7 
    även AD 1982 nr 110 
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erlägga arbetsuppgifter samt lön åt arbetstagaren under anställningstiden, detta innebär att 

arbetstagaren gör den större uppoffringen. Förmodligen rättfärdigas detta genom att 

arbetsgivaren lider den större skadan om lojalitetsplikten inte efterlevs.  

 

Lojalitetsplikten innebär som redan nämnt främst ett förbud att konkurrera med arbetsgivaren, 

detta förbud avser både konkurrens där arbetstagaren utnyttjar arbetsgivarens 

företagshemligheter samt konkurrens där arbetstagaren “endast” använder personlig skicklighet, 

erfarenhet och kunskap, som inte utgör företagshemlighet.18 Skulle ett illojalt agerande av en 

arbetstagare skada företaget så beaktas i vilken utsträckning företaget tagit skada av detta, det vill 

säga arten av och storleken på skadan som den konkurrerande verksamheten orsakat. Även 

planerande att starta en konkurrerande verksamhet innefattas av lojalitetsplikten om 

arbetsgivaren tar skada av detta. Arbetstagaren blir således mycket begränsad till att endast 

fokusera på sin nuvarande anställning hos arbetsgivaren samtidigt som arbetsgivaren får en 

möjlighet att skydda sina företagshemligheter. Arbetstagaren erhåller med största sannolikhet 

ersättning för sitt arbete och i utbyte erhåller arbetsgivaren arbetskraft. Utbytet av dessa 

prestationer ska således anses vara jämbördiga.19 

 

Efter anställningen, upphör som huvudregel arbetstagarens lojalitetsplikt, om arbetsgivaren 

önskar ha ett fortsatt skydd mot konkurrens så måste detta avtalas om. Det finns dock ett 

undantag som kommer att beröras i senare del av denna uppsats, nämligen 7§ 2st FHL. 20 

Lagrummet stadgar att en arbetstagare, som efter anställningens upphörande genom uppsåt eller 

av oaktsamhet utnyttjar eller röjer en företagshemlighet hos arbetsgivaren som denna har haft 

tillgång till genom anställningen, skall ersätta den skada som uppkommer genom dennes 

förfarande endast om synnerliga skäl föreligger. Det krävs således starkare skäl för att en person 

skall bli ersättningsskyldig efter det att anställningen har upphört än om förfarandet förekommit 

under anställningstiden.21 

 

“Arbetstagaren är skyldig att sätta arbetsgivarens intressen framför sina egna samt undvika lägen, 

där han kan komma i pliktkollision”.22 Arbetsdomstolen bedömde i rättsfallet, AD 1994 nr 79, att 

anställningsavtalet allmänt ska innefatta en viss lojalitetsplikt samt att arbetstagaren ska sätta 

																																																								
18 Fahlbeck -Företagshemligheter, konkurrensklausuler och yttrandefrihet, En kommentar s. 94  
19 Teknikföretagen -Lojalitetsplikt, konkurrensklausuler och företagshemligheter s.18 
20 Se Avsnitt 2.7 i denna uppsats	
21 Lag (1990:409) om skydd för företagshemligheter 
22 Fahlbeck -Företagshemligheter, konkurrensklausuler och yttrandefrihet, En kommentar s.257 f  
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arbetsgivarens intressen framför sina egna för att då undvika denna pliktkollision.23 AD hänvisar 

även direkt till Fahlbeck, och således torde bedömningen av vad lojalitetsplikten innebär vara 

lika i rättstillämpningen som i doktrinen. Vid överläggningen i domstolen benämns även annan 

doktrin för att reda ut begreppet lojalitetsplikt samt vad som innefattas i det, bland annat 

Löntagarrätt skriven av Schmidt.24 

 

När ett anställningsavtal skrivs under så åtar sig den blivande arbetstagaren vissa förpliktelser 

gentemot arbetsgivaren, dessa står inte alltid i själva avtalet. Det faktum att arbetstagaren ingår 

ett avtal gör att denne automatiskt är förpliktigad att vara lojal mot den andra parten och utföra 

det som står i anställningsavtalet, därmed ligger lojalitetsplikten i första hand på arbetstagaren. 

Pliktens innebörd är således att arbetstagaren under hela anställningstiden inte får ägna sig åt 

konkurrerande verksamhet genom ett eget företag vid sidan av anställningen. Efter anställningens 

upphörande är arbetstagaren fri att direkt arbeta med eller starta en konkurrerande verksamhet 

vilket indirekt har inneburit att konkurrensklausuler vuxit fram, då företagen har insett vikten av 

en konkurrensklausul som begränsar arbetstagaren även efter upphörandet av anställningen.25 

 

Rättsfallet AD 2016 nr 14 handlar om en revisor utan konkurrensklausul i sitt anställningsavtal 

som anses ha brutit mot sin lojalitetsplikt. Revisorn var även partner och sade själv upp sig från 

revisionsbolaget Grant Thornton. Han tog en ny anställning hos en konkurrent inom fyra 

månader. Grant Thornton hävdar att uppsägningstiden var sex månader och att arbetstagaren 

således har brutit mot lojalitetsplikten. Arbetstagaren hävdar att när han skrev på 

anställningsavtalet som anställd (och inte partner) så var uppsägningstiden tre månader. Han har 

således inte bedrivit konkurrerande verksamhet under tiden då han fortfarande arbetade på Grant 

Thornton. Arbetsdomstolen konstaterar att det är hans anställningstid som partner som ska räknas 

samt även att lojalitetsplikten sträcker sig under uppsägningstiden vilket blev slutsatsen att dra av 

det här rättsfallet. Arbetstagaren skulle även erlägga ett vite på 500 000kr.  

 

2.5 1969 års överenskommelse 
År 1969 slöts ett kollektivavtal (nedan kallat överenskommelsen) mellan dåvarande Svenskt 

Näringsliv, Unionen, Sveriges Ingenjörer samt Ledarna (som hade andra benämningar på den 

tiden). Överenskommelsen skulle innefatta vissa bestämmelser om vad för innehåll i en 

																																																								
23 AD 1994 nr 79 
24 Schmidt - Löntagarrätt 1994	
25 Teknikföretagen  -Lojalitetsplikt, konkurrensklausuler och företagshemligheter s.39  
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konkurrensklausul som skall anses vara tillåtet, samt hur länge en konkurrensbegränsning skall få 

sträcka sig.26 

 

Vid tecknandet av överenskommelsen år 1969 så fanns det redan en benämning av 

konkurrensklausuler i 38§ AvtL, men de fyra aktörerna som nämns ovan ville ha en mer 

definierad bestämmelse.27 Paragrafens ordalydelse innan ändringen 1976 var liknande som den är 

i dagsläget, att den baseras på oskälig tid, medan överenskommelsen har en mer grundad och 

definierad bestämmelse i vad som ska anses vara skäligt respektive oskäligt. Överenskommelsen 

ingicks även på grund av att de fyra aktörerna såg en snabb teknisk och kommersiell utveckling 

på marknaden, och förstod företagens utökade intresse av att vilja skydda sina 

företagshemligheter. Betydelsen för företagen att arbetstagaren har en lojalitetsplikt under 

anställningstiden samt att den även sträcker sig efter anställningstidens utgång, ökade mer och 

mer, och således ökade även konkurrensklausulerna hos anställda. I överenskommelsen från 

1969 är det noggrant poängterat vilka företag som får använda sig av konkurrensklausuler samt 

även vilka anställda som ska påverkas av dessa. Arbetsgivare som är beroende av en självständig 

produkt torde kunna använda sig av konkurrensklausuler i större utsträckning än de som inte 

baserar sin verksamhet på en självständig produkt. Konkurrensklausuler ska i fallet ovan endast 

finnas hos anställda som har kännedom om produkten och som kan göra bruk av kännedomen, 

det vill säga kan sprida informationen vidare till en konkurrent.28  

 

I överenskommelsen poängteras även vikten av att undersöka konkurrensklausulen årligen när 

arbetstagaren genomgår en lönerevision. Kontroll ska då ske om arbetstagaren har samma 

position i företaget som tidigare, är konkurrensklausulen skälig baserat på de arbetsuppgifter den 

anställde har och har den anställde fortfarande lika vidsträckt insyn i företaget? Ett företag ska 

således inte kunna skriva in en klausul i ett anställningsavtal och behålla samma klausul trots att 

arbetstagaren i fråga har bytt arbetsuppgifter.29 

 

Överenskommelsen innehåller även en reglering i tredje punkten där det stadgas att 

bindningstiden normalt ska vara tolv månader men att den inte får överstiga 24 månader. Det är 

även reglerat att bindningstiden inte får vara mer än företagets beräknade livslängd på 

företagshemligheten. Skulle ett företag således anse att företagshemligheten endast är väsentlig 
																																																								
26 Bilaga 1.2 - 1969 års överenskommelse  
27 Prop. 1975/76:81	
28 Bilaga 1.2 - 1969 års överenskommelse 
29 Ibid 
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att hålla hemlig i tre månader så får konkurrensklausulens bindningstid alltså inte överstiga tre 

månader. Det gäller däremot inte om det innefattas ytterligare faktorer som konkurrensklausulen 

avser att skydda till exempel kundkrets.30 

 

I den fjärde punkten av överenskommelsen regleras även vite om arbetstagaren skulle bryta mot 

klausulen. Vitet får inte överstiga sex genomsnittliga månadslöner för den anställde, då det ska 

stå i rimlig proportion till lönen. Arbetstagaren i fråga är även berättigad till ersättning under 

bindningstiden. Ersättningen skall dock inte överstiga 60 % av arbetstagarens lön under tiden 

arbetstagaren var anställd och ska inte utgå längre tid än denne faktiskt är bunden av 

konkurrensklausulen.31 

 

Trots att överenskommelsen endast ingicks mellan de fyra parter som nämns tidigare, så har den 

kommit att gälla på alla konkurrensklausuler. Domstolarna har följaktligen börjat använda denna 

överenskommelse som en form utav vägledning på området, och den gäller således hela 

arbetsmarknaden.32 

 

Det finns även två kriterier för att en anställd ska omfattas av 1969 års överenskommelse;  

1. “Arbetstagaren har under anställningen fått kännedom om tillverkningshemligheter 

eller jämförbart kunnande”.  

2. “Genom utbildning eller erfarenhet har möjlighet att göra bruk av kännedomen”.33 

 

Avgörande är således på vilket sätt förvärvandet av kunskaper har skett samt möjligheten att 

använda dessa kunskaper för att eventuellt kunna konkurrera med arbetsgivaren. Baserat på detta 

går det inte att tillämpa överenskommelsen på vilken anställd som helst. Naturligtvis finns 

möjligheten att skriva in en konkurrensklausul i anställningsavtalet men den kommer 

förmodligen att jämkas i enlighet med reglerna för 1969 års överenskommelse. Meningen är 

alltså att endast anställda med vidsträckt insyn i företaget eller med en hög ställning ska kunna ha 

konkurrensklausuler i sina anställningsavtal och påverkas av överenskommelsen och således ska 

inte alla anställda i verksamheten omfattas av konkurrensklausuler.  

 

																																																								
30 Bilaga 1.2 - 1969 års överenskommelse	
31 Ibid  
32 Aldercreutz, Flodgren – Om konkurrensklausuler i anställningsavtal och vid företagsöverlåtelse s.85 
33 Bilaga 1.2 - 1969 års överenskommelse 
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År 1973 tillsattes en utredning av regeringen, med syftet att förändra 36 § AvtL och gjorde den 

till en generalklausul, samtidigt gjordes även 38 § AvtL om. Meningen var först att försöka 

sammanföra dessa två paragrafer, men utredarna ändrade sig sedan. Under utredningen insåg de 

att det behövdes en egen paragraf gällande konkurrensklausuler.34 I detta förarbete tas det även 

upp att principerna som finns i 1969 års överenskommelse ska komma att beaktas vid tolkning av 

38 § AvtL, detta då lagrummet framförallt är relativt odefinierat samt mycket öppet för egen 

tolkning.35 

 

I 1969 års överenskommelse bör frågan om införandet av konkurrensklausuler i 

anställningsavtalet prövas i varje enskilt fall. Arbetsgivaren vill se till sitt egna skyddsintresse 

och arbetstagaren vill fritt kunna disponera över sin arbetskraft.36 AD har i sin praxis däremot 

framfört att 1969 års överenskommelse inte avser att skydda personliga skickligheter samt 

speciella kunskaper och erfarenheter vilket innebär att arbetsgivaren inte kan utforma en 

konkurrensklausul endast för att hålla kvar en arbetstagare samt dennes kunskap.37 En 

arbetsgivare kan alltså inte ha monopol på kunskaper som en arbetstagare förvärvar under 

anställningen.38  

 

I diverse rättsfall har tillämpningen av 1969 års överenskommelse används utan restriktivitet 

även då personerna i fråga inte varit bundna av den, detta syns som ett exempel i ett rättsfall från 

arbetsdomstolen.39 Således uppstår ett tolkningsproblem, nämligen vilken rättskälla som skall 

anses ha störst rättslig verkan och vikt. En dom från arbetsdomstolen anses väga tyngre än en 

överenskommelse som slöts mellan en arbetsgivarorganisation, två arbetstagarorganisationer och 

ett fackförbund (1969 års överenskommelse) då AD är hösta beslutande instans i arbetsrättsliga 

tvister.40 Dock har AD i sina tidigare domar haft 1969 års överenskommelse till grund för sina 

avgöranden och bedömningar vilket försvårar viktningen av rättskällorna i detta specifika fall. 

1969 års överenskommelse har haft en väldigt stor inverkan på hur tolkningen i AD av 

konkurrensklausuler har kommit att utforma sig och ligger till grund för majoriteten av den 

praxis som idag finns på området gällande konkurrensklausuler. 

 
																																																								
34 Aldercreutz, Flodgren – Om konkurrensklausuler i anställningsavtal och vid företagsöverlåtelse s.55 ff.	
35 Prop. 1975/76:81  
36 Adlercreutz, Flodgren – Om konkurrensklausuler i anställningsavtal och vid företagsöverlåtelse s.60 
37 Smitt m.fl - VD avtalet 2004 s.97 
38 Aldercreutz, Flodgren – Om konkurrensklausuler i anställningsavtal och vid företagsöverlåtelse s.108 
39 AD 1992 nr 9 och Aldercreutz, Flodgren – Om konkurrensklausuler i anställningsavtal och vid 
företagsöverlåtelse s.85 
40 Motion 1993/94:A712 
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År 2014 sade Svenskt Näringsliv upp 1969 års överenskommelse och träffade ett nytt avtal som 

trädde i kraft 1 december 2015. Syftet är att detta avtal skall ersätta 1969 års överenskommelse 

och det kommer att tillämpas på de anställningsavtal innehållandes konkurrensklausuler som 

ingås efter den 1 december 2015. Det nya avtalet har en rad nya olika förändringar från den 

tidigare överenskommelsen, som bland annat att formaliareglerna har tagits bort. Bindningstiden 

har även ändrats till maximalt 18 månader (jämfört med tidigare 24) om inte arbetsgivaren har 

särskilda skäl till att den ska vara längre. Tvisterna rörande konkurrensklausuler kommer endast 

att gälla i skiljenämnd och inte i allmän domstol som tidigare.41 När bedömningen numera sker i 

skiljenämnden så kommer avgörandet inte att få samma prejudicerande verkan som tidigare, 

samt att det inte finns något krav på publikation av domarna. Däremot ska skiljenämnden 

upprätta referat som ska göras tillgängliga för allmänheten.42 Frågan som uppstår är hur lagen 

och framförallt 38 § AvtL kommer att tolkas i framtiden rörande konkurrensklausuler, då det 

ännu inte kommit domar med det nya avtalet som grund. Denna fråga är någonting som vi berör 

mer noggrant i uppsatsens analys.  

 

Anledningen till varför man ansåg att 1969 års överenskommelse inte längre var applicerbar på 

området, samt orsaken till varför man träffade ett nytt avtal, var för de avtalsslutande parterna 

ansåg att utvecklingen hade kommit att bli mycket mer omfattande under dessa år, och att en 

förnyelse av avtalet behövde ske. Då den tidigare överenskommelsen endast berörde teknisk 

utveckling inom industrin så ansåg de avtalsslutande parterna att den behövdes revideras och det 

nya avtalet har numera ett mer vidsträckt tillämpningsområde och ska istället gälla för alla 

företag med alla typer av företagshemligheter. Det har gått 47 år sedan den första 

överenskommelsen träffades och vad som ansågs vara värt att skydda på den tiden, samt vad de 

immateriella rättigheterna som då fanns omfattade, har kommit att ändras under dessa år i och 

med en teknisk utveckling på marknaden.43 Utgångspunkten är däremot liknande den tidigare, att 

konkurrensklausuler ska användas restriktivt efter en noggrann intresseavvägning i varje enskilt 

fall.44 Varför denna nedgradering däremot sker, från arbetsdomstolen med rättsprejudicerande 

verkan till en skiljenämnd nämns inte i förklarningen, men eventuellt kan det ha att göra med 

tidsramen och att en domstolsförhandling tar för lång tid. Det kan även vara så att det uppstår för 

många fall och otydligheter samt att det har blivit en för stor börda för arbetsdomstolen att bära.45 

																																																								
41 Bilaga 1.4 - Det nya avtalet från 1 december 2015  
42 Ibid	
43 Morris Law – nya avtal om konkurrensklausuler och uppfinningar  
44 Byggnadsämnesförbundet – nya avtal om konkurrensklausuler, arbetstagares uppfinningar och skiljenämnd		
45 Bilaga 1.4 - Det nya avtalet från 1 december 2015 
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2.6 Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på   
förmögenhetsrättens område, 36 och 38 §§.  
I svensk lag är regleringen knapp på området gällande konkurrensklausuler. Konkurrenslagen är 

inte tillämplig då den reglerar konkurrens i fråga om produktion av och handel med varor, 

tjänster och andra nyttigheter och inte konkurrensklausulerna i sig, då det är en arbetsrättslig 

fråga.46 De paragrafer som är tillämpliga är 36 och 38 §§ AvtL.47 Skulle konkurrensklausulen i 

sig vara oskälig finns möjligheten att jämka den med hjälp av 36 § AvtL. Skulle däremot 

tidsomfattningen som arbetstagaren skall vara bunden ses som oskälig kan en jämkning ske med 

hjälp av 38 § AvtL. Emellertid ska det alltid göras en helhetsbedömning av hela klausulen, som 

en enhet. En konkurrensklausul kan således anses som skälig i allmänhet men att vitesdelen i 

klausulen anses som oskälig till exempel i proportion till arbetstagarens lön och ersättning under 

klausulens bindningstid.48 

 

Ordalydelsen i 38 § AvtL tydliggör inte viken tid som är oskälig, utan endast att om tiden 

sträcker sig längre än vad som anses vara skäligt så ska konkurrensklausulen jämkas enligt 

paragrafen. “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.”49 

 

Utöver den oskäliga tiden som det föreskrivs om i 38 § AvtL finns det som ovan nämnt en annan 

möjlighet till jämkning av konkurrensklausulen, nämligen 36 § AvtL. Där stadgas det att 

“avtalsvillkor får jämkas eller lämnas utan avseende, om villkoret är oskäligt med hänsyn till 

avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och 

omständigheterna i övrigt”. Förutom tidsaspekten och dess skälighet så måste även alltså 

avtalsvillkoren beaktas vid bestämmande av om en konkurrensklausul kan anses vara skälig eller 

ej.50 

 

Ett rättsfall från arbetsdomstolen har fastställt att 1969 års överenskommelse skall ligga till grund 

för bedömningen vid tillämpningen av 38 § AvtL, även då det endast var fyra parter som ingick 

																																																								
46 Konkurrenslag (2008:579) 1§ 
47 Smitt m.fl - VD avtalet 2004 s.92 
48 Ibid s.104 
49 38 § AvtL	
50 Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, 36 § 
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överenskommelsen. På grund av detta påverkas dessa parter direkt av bestämmelsen, men i och 

med praxis, så omfattar även överenskommelsen andra förbund och arbetstagare som inte själva 

har ingått överenskommelsen.51 Det är således godtagbart att tillämpa överenskommelsen på 

parter som inte själva har ingått överenskommelsen vid en domstolsbedömning men om detta 

görs så bör det göras restriktivt.52 Ser vi dock till hur det har sett ut i praxis så har AD tillämpat 

1969 års överenskommelse i de flesta fall, vare sig de tvistande parterna omfattats av 

överenskommelsen eller ej. 

 

2.6.1 EU-rättens reglering av konkurrensbegränsande klausuler  
EU-rätten har i sig inga regler om konkurrensklausuler, trots den starka regleringen när det 

kommer till konkurrens. I artikel 45 FEUF (Fördraget om EU:s funktionssätt) föreskrivs den fria 

rörligheten för arbetstagare som innebär att en unionsmedborgare fritt får röra sig mellan 

medlemsländerna för att taga anställning, men det finns alltså ingen ytterligare EU-reglering som 

behandlar konkurrensklausuler i anställningsavtal. 53 Det finns inget tydligt svar på varför EU-

rätten saknar reglering för konkurrensklausuler, ett eventuellt svar skulle kunna vara att 

konkurrensklausuler strider mot den fria rörligheten för arbetstagare som utgör en del av kärnan i 

EU:s inre marknad.54 

 

Då EU-rätten saknar reglering kring konkurrensklausuler leder detta till att EU-rätten inte kan 

genomsyra svensk rätt och svensk lagstiftning. Eventuellt skulle bristen av konkurrensklausuler i 

EU-rätten kunna vara en av de bidragande faktorerna till att förekomsten av regleringen för 

konkurrensklausuler i Sverige är så pass begränsad.55 

 
2.7 Lag (1990:409) om skydd för företagshemligheter 
På grund av senare års tekniska utveckling så har företagshemligheter samt företagsspecifikt 

kunnande blivit viktiga objekt som företagen vill skydda, och det finns även en egen lag med just 

detta skyddande syfte, företagshemlighetslagen (nedan kallad FHL).56 

 

																																																								
51 AD 1992 nr 99 
52 Smitt m.fl - VD avtalet 2004 s.96 
53 Regeringskansliet, SIEPS – Lissabonfördraget s.88 ff 
54 Källström, Malmberg – Anställningsförhållandet s.265	
55 Smitt m.fl - VD avtalet 2004 s.93 
56 Aldercreutz, Flodgren – Om konkurrensklausuler i anställningsavtal och vid företagsöverlåtelse s.119 
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Lagen innehåller sammanlagt 14 paragrafer och bakom bestämmelserna finns en underliggande 

avvägning mellan flera motstridiga intressen.57 De främsta är yttrandefriheten, 

marknadsekonomin och den privata äganderätten, konkurrensrätten samt arbetstagarnas intresse 

att fritt kunna nyttja sina kunskaper och kompetenser. Lagen innehåller inga regler som förbjuder 

arbetstagaren från att konkurrera med arbetsgivaren, utan FHL har till syfte att skydda företagen 

från otillåtna angrepp på deras företagshemligheter samt deras företagsspecifika kunnande och 

dessutom att hindra nuvarande samt tidigare anställda från att sprida, avslöja eller utnyttja 

företagshemligheter.58 

 

En företagshemlighet är detsamma som know-how, vilket är ett odefinierat begrepp som då 

innebär att en företagshemlighet kan vara en rad olika saker i bolaget. Det framgår inte exakt vad 

företagshemligheter eller know-how är för något vilket med största sannolikhet är på grund av att 

olika branscher har olika företagshemligheter eller know-how. Företagen har möjligheten att 

själva bestämma vad de ska skydda, vilket leder till att information klassas olika hos olika 

företag. Det skulle även uppstå en rad olika svårigheter i att fastställa en exakt definition av 

begreppet företagshemlighet.59 

 

Då begreppet företagshemlighet är ett så pass odefinierat och vidsträckt begrepp så har Svenskt 

Näringsliv tagit fram fem kriterier som de anser ska vara uppfyllda för att en företagshemlighet 

skall anses föreligga. Det första (1) kriteriet är att det måste vara information. Information är 

sådant som kan kommuniceras ut till allmänheten eller till en konkurrent. Således faller en 

yrkeskunskap hos en anställd inte in under informationsdelen. Information kan ha teknisk 

karaktär, som uppfinningar, kommersiell information som kunder och kundregister samt 

administrativ information, alltså rutiner hos företaget. Det andra (2) kriteriet är affärs- eller 

driftsförhållanden. Informationen måste alltså gälla affärs- eller driftförhållanden i företaget och 

informationen måste ha med företaget att göra. Företagsinformation kan även vara potentiella 

affärsplaner som ännu ej har lanserats. Det tredje (3) kriteriet är att informationen måste ingå i 

näringsidkarens verksamhet. Företaget behöver däremot inte gå med vinst för att kunna skydda 

sina företagshemligheter. Det fjärde (4) kriteriet är att informationen inte får vara allmänt känd 

men det fastställs inga krav på vilka åtgärder ett företag måste ta för att hålla informationen 

hemlig. Det femte (5) och sista kriteriet är att informationen måste för företaget innebära att de 

																																																								
57 Fahlbeck -Företagshemligheter, konkurrensklausuler och yttrandefrihet, En kommentar s. 19 
58 Ibid s.20 
59 Svenskt Näringsliv – skydd för företagshemligheter	
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har ett försprång på sina konkurrenter, följaktligen så förlorar företaget sin ställning på 

marknaden om informationen blir allmänt känd. Syftet med detta är att inte allting i ett företag 

ska kunna ses som en företagshemlighet.60  

 

Information om affärs eller driftsförhållanden anses vara en grund för företagshemligheter. 

Frågan som uppstår är då vad som faller under dessa två kategorier, eller framförallt vad som 

faller utanför? Vad blir då kvar och vad räknas inte som en företagshemlighet? I princip faller det 

mesta i ett företag inom information om affärs eller driftsförhållanden om det inte är personlig 

information. Däremot måste informationen även falla under de fyra övriga kriterierna, även det 

femte kriteriet, att företaget har ett försprång på grund av informationen. Däremot är det femte 

kriteriet också relativt öppet för tolkning, vilket inte leder till en bättre förståelse eller mer 

begränsad tolkning av vad en företagshemlighet är.61  

 

I 1§ FHL definieras vad som avses med en företagshemlighet. För att en företagshemlighet skall 

anses föreligga enligt lagens mening krävs det att tre stycken objektiva kriterier är uppfyllda, det 

skall vara; information om affärs- eller driftförhållanden i en näringsidkares rörelse, 

informationen skall även hållas hemlig av näringsidkaren och dessutom så skall röjandet av 

denna information vara ägnat att medföra skada för näringsidkaren ur konkurrenshänseende.62  

 

Det som vid en första överblick skiljer dessa två definitioner av en företagshemlighet åt, är 

antalet kriterier som skall föreligga, däremot väver lagen in tre av Svenskt Näringslivs kriterier i 

ett. Resterande två av lagens kriterier överensstämmer med Svenskt Näringslivs, och den enda 

skillnaden är att Svenskt Näringsliv har gjort en mer detaljerad beskrivning av vad som anses 

ingå i varje kriterium. 

 

För att ansvar för ett angrepp på en företagshemlighet skall föreligga så krävs det att ytterligare 

två rekvisit skall vara uppfyllda, nämligen att angreppet är obehörigt (2§) samt att angreppet 

skett uppsåtligen, eller i vissa fall av oaktsamhet (6§).63 Vilken part är det då som har 

bevisbördan för detta? Är det företaget som måste bevisa att den anställde har medfört sig samt 

avslöjat företagshemligheter till en tredje part (konkurrerande företag eller eget konkurrerande 

företag) eller är det den anställde som tvingas visa att denne är oskyldig? I ett rättsfall från AD 
																																																								
60 Svenskt Näringsliv – skydd för företagshemligheter 
61 Ibid 	
62 Lag (1990:409) om skydd för företagshemligheter 
63 Fahlbeck -Företagshemligheter, konkurrensklausuler och yttrandefrihet, En kommentar s.183 
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uppstod en tvist efter att tre arbetstagare slutade sina anställningar i ett bolag och själva startade 

ett företag inom samma bransch.64 Den fråga som uppstod var om de tidigare anställda 

obehörigen hade utnyttjat och röjt företagets hemligheter, enligt AD så var det företaget som 

hade bevisbördan för att företagshemligheter hade avslöjats.65 Företaget som påstår att en 

anställd har utnyttjat och röjt företagshemligheter skall alltså påvisa detta vid en 

domstolsprövning, vilket innebär väldiga svårigheter då det är komplicerat för ett företag att till 

exempel försöka visa att ett konkurrerande företag har fått tillgång till företagshemligheter, då 

det drabbade företaget inte har någon insyn eller liknande i det konkurrerande företagets 

verksamhet. 

 

Företagshemligheter är information om affärs- och driftsförhållanden i ett företag om företaget 

hållit informationen hemlig och om företaget orsakas skada i konkurrenshänseende om 

informationen röjs.66 Således utgörs inte företagshemligheter utav en arbetstagares personliga 

skicklighet, erfarenheter och kunskap utan begränsas av definitionen i 1§ FHL. 

Arbetstagaren är alltså fritt disponibel enligt FHL att använda sig av sin kunskap samt personliga 

skicklighet, även om detta skulle tillföra skada för arbetsgivaren, detta då personlig information 

inte faller in under affärs- eller driftinformation och således inte kan klassificeras som en 

företagshemlighet. Eventuellt skulle lojalitetsplikten kunna bli aktuell i ett sådant fall, men då 

måste röjningen av företagshemligheten ske under anställningens eller uppsägningstidens gång, 

då arbetstagaren måste vara sin arbetsgivare lojal under den tiden. En avvägning måste ske ifall 

det ses som ett brott mot lojalitetsplikten och efter det får en bedömning göras om eventuellt 

skadestånd eller vite skall utgå.  

 

Enligt en SOU från 1983 förklarades det varför ordet företagsinformation skulle användas istället 

för ordet kunskap.67 Departementschefen ansåg att ordet kunskap skulle ge en felaktig bild av 

vad det är man vill skydda. För att klassificeras som företagsinformation så behöver det således 

inte uppfylla speciellt många krav och behöver heller inte innefatta särskilda kvalitéer eller 

liknande, det krävs relativt lite för att företagen ska få information klassad som en 

företagshemlighet.68 

																																																								
64 AD 2009 nr 63 
65 Bilaga 1.3 - Rättsfall som används och är av relevans för uppsatsen 
66 Teknikföretagen -Lojalitetsplikt, konkurrensklausuler och företagshemligheter s.47 	
67 SOU 1983:52 s. 11 
68 Aldercreutz, Flodgren – Om konkurrensklausuler i anställningsavtal och vid företagsöverlåtelse s.110 
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Sett till praxis så kan en företagshemlighet vara olika sorters information, det kan till exempel 

vara kundregister, dataprogram, forskningsrapporter samt affärsplaner.69 Enligt förarbetena till 

1§ FHL så krävs det väldigt lite för att det ska anses vara en företagshemlighet.70  Det krävs inte 

att det är en fristående uppgift och det krävs heller inte att informationen uppnår någon typ utav 

kvalité.71 Det kan således vara mycket i ett företag som ses som företagsinformation och även 

företagshemligheter, vilket kan vara en anledning till varför konkurrensklausuler förekommer i 

så pass stor utsträckning.  

 

Enligt 7 § FHL så måste “arbetstagaren genom uppsåt eller av oaktsamhet ha utnyttjat eller röjt 

en företagshemlighet som denne fått del av genom sin anställning under sådana förhållanden att 

denne insåg eller borde ha insett att den informationen som tagits del av ej fick avslöjas för att bli 

ersättningsskyldig”. När det kommer till arbetstagare som inte längre är anställda hos 

arbetsgivaren och röjer eller avslöjar företagshemligheter så ställs det ett krav på att synnerliga 

skäl skall föreligga för att 7 § 1 st. FHL ska tillämpas. Det innebär således att det krävs ganska 

starka skäl för att en tidigare anställd skall bli tvungen att ersätta den skada som uppstår hos den 

före detta arbetsgivaren på grund av den anställdes förfarande.72 

 

Synnerliga skäl får i allmänhet anses föreligga då en arbetstagare har tagit anställning i syfte att 

komma över hemlig information från företaget eller då arbetstagaren under sin anställning 

förberett ett överförande av hemlig information till en konkurrerande verksamhet. Synnerliga 

skäl föreligger inte om utnyttjandet eller röjandet av företagshemligheten endast påverkat 

företagets konkurrensförmåga i ringa utsträckning.73 Problematiken kring detta är hur man 

bevisar någons syfte med att ta en anställning i ett företag och sedermera hur bevisar man att 

syftet med anställningen varit att komma åt företagshemligheter och företagsspecifikt kunnande? 

Då bevisbördan här bör vara densamma som beskrivits tidigare, således att det företag som påstår 

att en person tagit anställning i syfte att komma åt företagshemligheter, är den som har 

bevisbördan. Att bevisa detta är nästintill omöjligt då det endast är individen som vet om samt 

kan uttala sig angående syftet med anställningen, vilket gör det väldigt svårt för företaget att få 

bifall för sin yrkan vid en eventuell tvist. 

 
																																																								
69 Teknikföretagen -Lojalitetsplikt, konkurrensklausuler och företagshemligheter s.48 samt även 
    AD 1998 nr 80 och AD 2000 nr 3 
70 Proposition 1987/88:155 
71 Aldercreutz, Flodgren – Om konkurrensklausuler i anställningsavtal och vid företagsöverlåtelse s.111 
72 Lag (1990:409) om skydd för företagshemligheter 
73 Fahlbeck -Företagshemligheter, konkurrensklausuler och yttrandefrihet, En kommentar s.239 ff.	
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Intresset att skydda företagshemligheter är betydande, däremot finns det ingenting som reglerar 

intresset att skydda specifika personer med specifik kunskap det vill säga nyckelpersoner i 

företaget. Det är ej tillåtet och har även ej ansetts vara ett godtagbart innehåll i 

konkurrensklausuler där en fysisk persons möjlighet att fritt disponera över sin egen arbetskraft 

begränsas.74 

 

Det är viktigt att poängtera att även om en konkurrensklausul anses oskälig och således ska 

jämkas så kan arbetstagaren fortfarande bli skadeståndsskyldig ifall personen har gjort sig 

skyldig till brott mot lagen om företagshemligheter. Till exempel skedde detta i ett rättsfall från 

arbetsdomstolen som vi kommer att diskutera mer ingående nedan i avsnitt 3, där ansågs 

klausulen i anställningsavtalet vara oskälig men personen i fråga dömdes ändå till skadestånd 

enligt 7-8 §§ FHL.75 Konkurrensklausulen och FHL tar således inte ut varandra utan de är två 

separata regleringar som stadgar olagliga handlingar.  

 

2.8 Lag (1982:80) om anställningsskydd, 37§   
Arbetslivsinstitutet fick år 2000 ett uppdrag att försöka skapa mer harmonisering på 

arbetsmarknaden och även inom lagregleringen. De skulle skapa regleringar som kunde utgöra 

en hållbar grund på lång sikt. Arbetslivsinstitutet la fram ett förslag på en lagändring och ett 

förslag att införa en ny paragraf i LAS, 37 §. Arbetslivsinstitutet menar att man fortfarande ska 

göra skälighetsbedömningarna som tidigare enligt 36 samt 38 §§ AvtL men att 37 § LAS ska 

hänvisa till dessa två bestämmelser i AvtL och att den ska ses som ett komplement. 38 § AvtL är 

däremot tillämplig på alla typer av konkurrensklausuler medan 37 § LAS endast skulle komma 

att vara tillämpning på arbetsrättsliga fall.76 

 

Förslaget på vad som skulle ingå i 37 § LAS var att det först och främst skulle lagstadgas att 

konkurrensklausuler måste ingås skriftligen. I dagsläget är det fullt möjligt att 

konkurrensklausuler ingås muntligt, då det råder avtalsfrihet. Det skapar däremot svårigheter då 

det inte finns något avtal nedskrivet som stadgar vad som exakt ska gälla vilket försvårar 

bevisningen vid en eventuell tvist. Vi vet däremot inte i vilken utsträckning som 

konkurrensklausuler förekommer genom ett muntligt ingående. Ytterligare en reglering var att 

konkurrensklausuler enbart ska ingås om det finns vägande skäl för det. Man vill alltså försöka 

																																																								
74 Aldercreutz, Flodgren – Om konkurrensklausuler i anställningsavtal och vid företagsöverlåtelse s.119 
75 AD 2013 nr 24 
76 DS (departementsserien) 2002 nr 56	
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att begränsa antalet konkurrensklausuler. Det ska även framgå av avtalet att skälig kompensation 

kommer att utgå under bindningstiden. Lagen skulle även innehålla att uppsägningen måste ske 

med saklig grund om den ska ske från arbetsgivaren. Säger arbetstagaren upp sig själv behöver 

inga skäl framgå. Konkurrensklausulens bindningstid skulle inte få överstiga tolv månader om 

det inte rådde särskilda omständigheter.77 Om en vitesklausul ska skrivas in i avtalet så får vitet 

inte uppgå till mer än sex månadslöner för arbetstagaren. Lagförslaget godkändes ej.  
 

 

 

	  

																																																								
77 Domeij,- Förhandlade konkurrensklausuler i anställningsavtal s. 296  
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3. Beskrivning av de objektiva kriterierna för om en konkurrensklausul skall 
anses vara skälig respektive oskälig 
 
3.1 Inledning 
Vid beskrivningen för om en konkurrensklausul skall anses vara skälig respektive oskälig måste 

flera olika faktorer beaktas. Domstolarna gör en samlad bedömning och tar hänsyn till alla de 

specifika omständigheterna i varje enskilt fall. Det bidrar till att det inte finns någon klar och 

tydlig definition på vilka sorts klausuler som anses godtagbara och vilka som bedöms vara 

oskäliga. 

 

Det har däremot vuxit fram definitioner på vad som utgör skäliga respektive oskäliga klausuler 

samt oskäliga avtalsvillkor i praxis. Här nedan kommer vi att beröra samt förklara de olika 

omständigheter som domstolarna tar hänsyn till vid bedömningen av en konkurrensklausuls 

skälighet, samt vilka klausuler som anses vara godtagbara och lämnats utan avseende, men även 

fall då klausulerna anses vara oskäliga och har jämkats.  

 

Om en arbetsgivare säger upp en arbetstagare utan skälig grund för det, så kommer 

konkurrensklausulen direkt att ses som oskälig. Hänsyn till om konkurrensklausuler skall anses 

vara skäliga eller ej tas således endast i de fall där arbetstagaren själv har sagt upp sig, eller 

arbetsgivaren har sagt upp arbetstagaren med saklig grund eller på grund av personliga skäl.  

Rättsläget är däremot inte helt tydligt i de fall arbetsgivaren säger upp arbetstagaren på grund av 

arbetsbrist eller om arbetsgivaren skall minska sin verksamhet.78 

  

Dock så skriver Fahlbeck att AD i rättsfallet 1991 nr 38 i domskälen diskuterade att 

konkurrensklausuler inte kan göras gällande om “arbetsgivaren inte kan bereda arbetstagaren 

fortsatt sysselsättning”.79 Det leder till att rättsläget är aningen ospecificerat vid vad som gäller 

om en arbetstagare sägs upp på grund av arbetsbrist, då det inte finns någonting lagstadgat på 

området.  

 

 

 

																																																								
78 Aldercreutz, Flodgren – Om konkurrensklausuler i anställningsavtal och vid företagsöverlåtelse s.95	
79 Fahlbeck -Företagshemligheter, konkurrensklausuler och yttrandefrihet, En kommentar s.120 
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3.2 Arbetstagarens ställning  
En arbetstagare har oftast en mer underlägsen ställning gentemot arbetsgivaren, detta är något 

som domstolarna tar hänsyn till vid bedömningen av konkurrensklausulens skälighet. Som ovan 

nämnts så har arbetstagare med högre ställning inom företagen även i en större utsträckning en 

mer vidsträckt insyn i företaget. Den anställda i denna situation känner även oftast till det 

företagsspecifika kunnandet samt eventuella företagshemligheter, vilket har lett fram till att 

konkurrensklausuler accepteras i högre utsträckning för just dessa arbetstagare. Dessa 

arbetstagare har även genom sin högre ställning i företaget ansetts ha en starkare ställning 

gentemot företaget än vad en person med lägre ställning får anses ha. Även arbetstagare som inte 

är högt uppsatta inom företagen kan ha en sådan ställning som kräver att deras anställningsavtal 

skall begränsas med en konkurrensklausul, detta då de kan ha tillgång till samt kontakt med de 

flesta av företagets kunder och företagen vill skydda sin kundbas.80  

 

Vid en domstolsbedömning av om konkurrensklausulen i arbetstagarens anställningsavtal skall 

vara skälig eller ej så måste det fastställas vilken typ av information arbetstagaren har haft 

tillgång till. Det måste även beaktas samt hur pass känslig denna information är och även i vilken 

utsträckning företaget skulle kunna skadas om informationen blir tillgänglig för allmänheten 

samt konkurrerande företag. Har en arbetstagare haft vidsträckt insyn i företaget brukar detta 

kunna resultera i en mer omfattande konkurrensklausul och denna borde även godtas i större 

utsträckning då företaget är mer benäget att skydda sina företagshemligheter. Det är en 

komplicerad bedömning som numera kommer att göras av domstolarna när tvistemål uppstår på 

gamla avtal och konkurrensklausuler, samt av skiljenämnden på nya konkurrensklausuler som 

ingåtts efter 1 december 2015.81 

 

I tidigare fall, till exempel AD 1993 nr 40, har domstolen beaktat den höga ställningen, dock för 

arbetstagaren, med ett negativt utfall då man fastslog att arbetstagare med en högre ställning 

inom företagen, med en mer vidsträckt insyn oftast har en väldigt stark ställning just gentemot 

företaget och att detta skall beaktas vid bedömningen. Utöver detta så tog domstolarna hänsyn till 

om det på grund av konkurrensklausulen har bidragit till att arbetstagaren fått några förmåner 

inom tjänsten, alternativt högre lön eller ersättning under förbudstiden, efter anställningens 

upphörande. Arbetsdomstolen ansåg att om högre lön har utgått under anställningstiden så är det 

																																																								
80 AD 1992 nr 99; AD 1994 nr 65 
81 Bilaga 1.4 Det nya avtalet från 1 december 2015		
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att ses som en kompensation för att vara bunden av en konkurrensklausul efter anställningens 

upphörande och detta kan då leda till att klausulen anses som skälig.  

 
3.3 Förhandling vid framtagandet av en klausul  
I den samlade bedömningen tas det även hänsyn till om klausulen har förhandlats fram genom 

överläggningar parterna emellan eller om klausulen redan varit utformad i avtalet och 

arbetstagaren endast skrev under avtalet. Har det förelegat en förhandling mellan parterna måste 

det anses som om att arbetstagaren i större omfattning varit medveten om, inte bara att klausulen 

existerade, utan även innebörden av den. Det torde således försvåra för arbetstagaren att sedan 

vid en eventuell tvist försöka få klausulen ogiltigförklarad då denne själv varit med och 

förhandlat fram den.82 

 

I AD 1993 nr 40 så godtogs en konkurrensklausul som var relativt långtgående eftersom 

arbetstagaren som var bunden av konkurrensklausulen var en erfaren affärsman med hög 

ställning inom företaget samt att han även varit med i utformningen av klausulen och även 

förhandlingen till den. Han sågs alltså inte som den svagare parten, utan arbetstagare samt 

arbetsgivare sågs som relativt jämbördiga. 

 

3.4 Tidsomfattningen  
Tidsomfattningen av klausulen är även något som är av vikt vid bedömningen för om en 

konkurrensklausul skall anses vara skälig eller ej. Speciellt då klausulerna oftast brukar sträcka 

sig en längre tidsperiod och då förbjuda arbetstagaren från att bedriva konkurrerande verksamhet, 

antingen genom egen näringsverksamhet inom samma bransch eller genom att ta anställning hos 

ett konkurrerande företag. Förbudet brukar oftast innefatta ett ytterligare förbud vilket innebär att 

arbetstagaren under den utfästa tiden inte för egen, eller annans räkning får arbeta med kunder 

från den tidigare arbetsgivaren.  

 

Enligt 38 § AvtL så skall en utfästelse av någon att ej bedriva konkurrerande verksamhet eller ta 

anställning hos någon som bedriver konkurrerande verksamhet anses vara ogiltig om den tid som 

förbudet sträcker sig anses vara oskälig. Om paragrafen tolkas e contrario så framgår det att 

själva konkurrensklausulerna i avtalen är godtagbara, men endast om den tid de sträcker sig är 

																																																								
82 Domeij - Förhandlade konkurrensklausuler i anställningsavtal s. 285 ff. 	
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skälig.83 Det uppstår således ännu en gång ett behov utav en skälighetsbedömning av om den 

tidsperiod en klausul sträcker sig skall anses vara skälig eller ej.84 

 

Frågan blir vad som anses vara en skälig tidsperiod för ett konkurrensförbud? Det finns ingen 

klar definition av detta i lagtext men det har vuxit fram tidsramar genom praxis för vad som 

anses utgöra en skälig tidsperiod samt tack vare 1969 års överenskommelse. 1969 års 

överenskommelse konstaterar att konkurrensklausuler som sträcker sig längre än två år är 

oskäliga.85  

 

Praxis har däremot godkänt klausuler som har haft ett förbud att bedriva konkurrerande 

verksamhet med en bindningstid som sträcker sig tre år.86 I rättsfallet AD 1994 nr 63 ansåg 

domstolen att arbetstagaren endast begränsades marginellt av konkurrensklausulen då han kunde 

fortsätta jobba som revisor. Däremot så underkändes en konkurrensklausul i ett annat rättsfall där 

bindningstiden även varit tre år, då inskränkningen inte sågs som marginell samt att ingen 

kompensation utgick under bindningstiden.87 I AD 2010 nr 53 underkändes en konkurrensklausul 

med fem års bindningstid på grund av att bindningstiden var “avsevärt längre än praxis” samt att 

ingen kompensation utgick under bindningstiden.  

 

Det är således av det tidigare anförda svårt att göra en generell skälighetsbedömning endast 

baserat på den tid en klausul sträcker sig, då det i sig inte verkar vara direkt avgörande. Däremot 

är det en av de faktorer som beaktas i bedömningen då det skall avgöras ifall klausulen ska anses 

vara skälig eller ej. Det är således viktigt att alltid göra en generell gränsdragning om klausulen 

är giltig eller inte och inte endast se till 1969 års överenskommelse då en klausul kan komma att 

godkännas även fast den sträcker sig är längre än vad som skildras i överenskommelsen.  

 

Även i rättsfallet AD 2013 nr 24 där arbetstagaren endast var bunden i tolv månader av 

konkurrensklausulen ansågs den som oskälig, detta trots att bindningstiden låg inom ramen för 

1969 års överenskommelse, då begränsningen var så pass omfattande och att ingen kompensation 

utgick.  

																																																								
83 e contrario = motsatsvis 
84 Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område 
85 Bilaga 1.2 - 1969 års överenskommelse  
86 AD 1992 nr 9	
87 AD 1994 nr 63	
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3.5 Branschspecifik tidsomfattning för känslighet på information  
Konkurrensklausuler i anställningsavtal innehåller ibland även en del med sekretess, frågan om 

en sådan del skall vara giltig eller bli föremål för jämkning bedöms enligt 36 § AvtL liksom 

eventuella påföljder för brott mot förpliktelsen.88 Syftet med ett sådant innehåll i en 

konkurrensklausul är att skydda känslig information i företaget som den anställde haft tillgång 

till under anställningstiden. Hänsyn tas således till hur länge informationen i det berörda 

företaget samt branschen är känslig, detta då det kan variera från företag till företag samt från 

bransch till bransch. Det kan mycket möjligen vara så att informationen i ett specifikt företag 

bara är känslig under en månad, medan det i ett annat företag sträcker sig betydligt längre än så. 

Enligt Teknikföretagen så är frågan angående vilken tidsomfattning som är skälig beroende på 

hur länge det företagsspecifika kunnande arbetsgivaren vill skydda anses vara känsligt, de menar 

att bindningstiden skall regleras i varje särskilt fall.89 

 
3.6 Ersättning under konkurrensklausulens bindningstid 
Det läggs även stor vikt vid om arbetsgivaren har betalat ut någon form av ersättning till 

arbetstagaren efter anställningstidens upphörande och under konkurrensklausulens bindningstid. 

Principiellt sett så anses konkurrensklausulerna vara godtagbara om en skälig ersättning har 

utgått till arbetstagaren under klausulens bindningstid, alternativt genom en högre lön under 

anställningstiden och klausulen i övrigt anses skälig enligt 36 § AvtL.90 

 

Skulle till exempel en anställd ha fått högre lön på grund av sin konkurrensklausul under 

anställningstiden, än andra fått utan en konkurrensklausul, så kan klausulen anses skälig även om 

ingen ersättning har utgått under bindningstiden (efter anställningen). Då har personen i fråga 

faktiskt erhållit ersättning för att vara bunden av en konkurrensklausul även om ersättningen har 

utfallit innan anställningens avslutande. Det utgår alltså ersättning även fast man inte vet med 

säkerhet att konkurrensklausulen kommer behöva tas i anspråk vid en eventuell tvist. 

 

Oftast är det arbetsgivaren som utformar anställningsavtalen och då även själva klausulen och det 

är sällan en diskussion förs mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det innebär att en arbetstagare 

sällan förhandlar om sin konkurrensklausul, endast 21 % enligt Bengt Domeijs artikel.91 Om 

arbetsgivaren har skrivit en mer generös klausul än praxis avser, så kan klausulen inte komma att 
																																																								
88 Teknikföretagen -Lojalitetsplikt, konkurrensklausuler och företagshemligheter s.44	
89 Ibid s.40 
90 AD 1992 nr 9 
91 Domeij - Förhandlade konkurrensklausuler i anställningsavtal s. 273	
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jämkas av arbetsgivaren vid en eventuell tvist. Det är även inte troligt att arbetstagaren kommer 

komma att vilja jämka ersättningsvolymerna om mer generös ersättning har getts än vad praxis 

tidigare stadgat. 

 

Det krävs att den anställde erhåller en rimlig ersättning som kompenserar för 

konkurrensklausulen, ju längre bindningstid desto starkare blir kravet på kompensation till den 

anställde. I formuläret till 1969 års överenskommelse nämns en kompensation under klausulens 

bindningstid som inte behöver överstiga 60 % av den anställdes månadslön.92 Det är däremot 

ingenting som är lagstadgat utan snarare rekommendationer samt praxis i frågan. Skulle mer än 

60 % utgå i ersättning är detta ingenting som kommer att bedömas som oskäligt i en domstol.93 

 

Om klausulen innebär att den anställde inte kompenseras på något sätt för begränsningen att 

använda sin arbetsförmåga är det troligt att domstol finner den oskälig och icke bindande eller i 

vart fall jämkar det och sätter ner det normerade skadeståndet eller vitet.94 

 

I de flesta fall så har konkurrensklausuler som endast begränsats till att skydda företagets 

kundkrets inte ansetts oskäliga trots att det inte utgår ersättning. Det har blivit en sorts gemensam 

nämnare i praxis och visas i rättsfall som AD 1977 nr 167, AD 1992 nr 9 samt AD 2002 nr 115. 

Däremot var avsaknaden av kompensation en del av anledningen till varför klausulen i AD 2010 

nr 53 underkändes. Ett rättsfall från samma år som även där endast omfattade en begränsning av 

kundregistret ansågs som skälig även fast ingen kompensation utgick under bindningstiden.95 

 

I ett rättsfall från arbetsdomstolen godkändes klausulen, som konstaterats tidigare i avsnitt ovan, 

då AD ansåg att de goda arbetsvillkoren samt ersättning som utgått fick anses vara kompensation 

för konkurrensklausulen.96 Liknande fall har tagits upp i AD där arbetstagaren inte erhöll 

speciellt hög lön samt inga anställningsförmåner.97 Konkurrensklausulen underkändes av 

arbetsdomstolen och jämkades enligt 38 § AvtL. Det måste alltid göras en avvägning mellan 

arbetstagarens lön samt anställningsförmåner mot det som uppoffras i och med 

konkurrensklausulen. När tvistemål då skulle komma att uppstå är det tingsrätten samt 

																																																								
92 Teknikföretagen - Lojalitetsplikt, konkurrensklausuler och företagshemligheter s.43 
93 Bilaga 1.2 - 1969 års överenskommelse  
94 Teknikföretagen - Lojalitetsplikt, konkurrensklausuler och företagshemligheter s.43 
95 AD 2010 nr 27 
96 AD 1992 nr 9 
97 AD 1994 nr 65, AD 2001 nr 91 och AD 2009 nr 63	



	

34	

arbetsdomstolen och nu även skiljenämnden på avtalen som ingicks efter 1 december 2015, som 

får göra avvägningen om klausulen kan anses vara skälig.   

 
3.7 Kundkrets samt geografiskt område  
Som nämnt tidigare så kan en konkurrensklausul i vissa fall endast komma att omfatta 

arbetsgivarens kundkrets. Det stadgas i klausulen att arbetstagaren efter anställningens 

avslutande får eller inte får arbeta med konkurrerande verksamhet och det tilläggs sedan att 

arbetstagaren inte heller får arbeta med de kunder som företaget har. De kunder det gäller är 

alltså de kunder som företaget hade dagen som arbetstagaren lämnade sin anställning och ett 

företag kan inte begränsa till ytterligare kundkrets som kan ha kommit till efter anställningens 

upphörande.98 I exempelklausulen så har dock företaget valt att omfatta kunder som företaget 

endast har haft förhandling med, det vill säga potentiellt blivande kunder.99 Företaget har i 

exempelklausulen således valt att begränsa arbetstagaren i en större omfattning än vad som 

tidigare tillåts enligt praxis då klausulen även innefattar potentiella kunder som företaget är i 

förhandling med under arbetstagarens pågående anställning. Då exempelklausulen aldrig har 

varit uppe för prövning i domstol så kan vi ej med säkerhet säga vad utfallet av bedömningen 

skulle bli. I rättsfallet från arbetsdomstolen från 1992 nr 9 så ville bolaget skydda sin kundkrets 

som de hade innan arbetstagaren började arbeta för bolaget på obestämd tid. Arbetsdomstolen 

kräver att det ska föreligga ett berättigat intresse för att det ska godkännas. Klausulen i rättsfallet 

godkändes då arbetstagaren endast begränsades i marginell omfattning.  

 

Det går även att göra en geografisk begränsning i konkurrensklausulen, då arbetstagaren inte får 

arbeta med konkurrerande verksamhet i till exempel samma stad. I vissa rättsfall har 

arbetstagaren även varit begränsad att arbeta med konkurrerande verksamhet över stora delar av 

världen.100 Klausulen underkändes däremot då man inte geografiskt kan begränsa en arbetstagare 

i så stor omfattning.  

 

I AD 2010 nr 53 var en arbetstagare förbjuden att arbeta med konkurrerande verksamhet i hela 

landet och fick heller inte arbeta med företagets kundkrets, vilket rörde sig om ungefär 8000 

kunder. AD underkände klausulen då den geografiska begränsningen var så pass omfattande 

																																																								
98 AD 2013 nr 24 
99 Bilaga 1.1 - Konkurrensklausul i en VD:s anställningsavtal 
100 AD 2009 nr 67	
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samt att det var svårt att begränsa arbetstagaren till att inte arbeta med de 8000 kunder som 

företaget hade.  

 

I AD 2013 nr 24 underkändes klausulen som innehöll ett förbud att bedriva eller arbeta med all 

typ av konkurrerande verksamhet. AD konstaterade att de endast kunde begränsa personen till 

befintlig kundkrets och inte förbjuda all konkurrerande verksamhet.  

 

I AD 1992 nr 9 så gällde den geografiska begränsningen endast bolagets östra region, och 

arbetstagaren fick fritt verka i andra delar av Sverige samt även i området om han inte jobbade 

för de klienter som redan var bolagets klienter då han började sin anställning.101 I rättsfallet från 

arbetsdomstolen 1993 så var arbetstagaren så pass högt uppsatt och hade en så pass 

vidsträckt insyn i bolaget att han blev förbjuden att direkt eller indirekt engagera sig i 

marknadsföring och försäljning av produkten som företaget tillverkade i Kina.102 Han fick varken 

göra det i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Storbritannien eller Västtyskland. AD ansåg att det 

endast var en marginell inskränkning och att ett berättigat intresse fanns för klausulen då 

arbetstagaren hade kunnat ta ifrån bolaget samarbetet med tillverkaren i Kina. Även i AD 2009 

nr 67 ansågs den geografiska begränsningen för genomgripande då den omfattade Sverige samt 

andra länder, detta samt en rad andra omständigheter gjorde att klausulen ansågs som oskälig.   

 

3.8 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan sägas att det ligger en mängd olika faktorer till grund för vad som skall 

innefattas i en skälighetsbedömning av en konkurrensklausul vid en domstolsprövning. 

Det finns inga tydliga regleringar i lagtext eller doktrin för vad som anses utgöra en skälig 

konkurrensklausul i ett anställningsavtal men vad som framgår av AD:s praxis samt om man 

tolkar 1969 års överenskommelse så har klausulerna ansetts vara skäliga i de flesta fall då en 

rimlig ersättning har utgått till arbetstagaren under den tidsperiod som konkurrensklausulen 

sträcker sig. Enligt 1969 års överenskommelse har denna ersättning legat på 60 % av lönen 

arbetstagaren haft under anställningstiden.103 

 

Det finns ingen vägledning eller lagreglering för hur en konkurrensklausul skall se ut och vilket 

innehåll som anses skäligt, utan omständigheterna i varje specifikt fall beaktas och en samlad 

																																																								
101 klausulen godkändes i AD  
102 AD 1993 nr 40	
103 Bilaga 1.2 - 1969 års överenskommelse  
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bedömning görs för att se om arbetstagaren begränsas i en för stor omfattning av klausulen. AD:s 

praxis blir således den rättskälla som väger tyngst på området, det som dock kan sägas är att AD 

anser att striktare krav i klausuler samt mer omfattande klausuler anses skäliga när det kommer 

till arbetstagare med högre ställning och som på grund av denna ställning får en starkare position 

gentemot företaget. Ett mönster kan även ses i de fall konkurrensklausulerna har förhandlats fram 

mellan parterna. Arbetstagaren bör i dessa fall vara medveten om klausulen samt dess innebörd 

och sådana klausuler anses skäliga i en större utsträckning, då det är arbetstagaren själv som 

förhandlat fram innehållet i klausulen och således är medveten om omfattningen av klausulen 

samt hur denne kan komma att begränsas efter en avslutad anställning.  

 

Slutligen kan sägas att konkurrensklausulerna i anställningsavtalen måste vara skäliga i sin helhet 

för att godtas och den begränsning en sådan klausul innebär skall motsvaras av ett lika stort 

intresse från företaget att skydda information. 
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4. Sanktioner och påföljder 
Konkurrensklausuler förenas ofta med en ekonomisk påföljd, detta för att göra det mer sannolikt 

att klausulen efterlevs. En part som således inte uppfyller sina skyldigheter enligt avtalet ska 

ersätta motparten för den skada den lidit. Om en arbetstagare bryter mot en konkurrensklausul 

som en domstol sedermera finner skälig kan arbetstagaren påföras ett förbud vid vite, vilket 

innebär att arbetstagaren tvingas upphöra att bedriva sin konkurrerande verksamhet för att slippa 

att erlägga vitet. Domstolen kan alltså begära att arbetstagaren inte får fortsätta arbeta med den 

konkurrerande verksamheten innan slutpläderingen i tvisten har genomförts. Innebörden av detta 

är att domstolen lämnar ett intermistiskt beslut enligt 15:3 RB, detta kräver däremot att 

arbetsgivaren kan påvisa att företaget skulle lida irreparabla skador om arbetstagaren fortsatte sin 

anställning hos det konkurrerande företaget, alternativt driva konkurrerande verksamhet genom 

ett eget grundat företag.104 

 

Generellt sett är det allmänna skadeståndet som en arbetstagare har satt relativt lågt, däremot 

ökar skadeståndsbeloppet avseendevärt om arbetstagaren åsidosatt lojalitetsplikten. En 

arbetstagare som bryter mot lojalitetsplikten eller ett kollektivavtal kan väntas erlägga den fulla 

skada som bolaget lidit på grund av överträdelsen. Konkurrensklausuler är däremot ofta 

förpliktade med ett bestämt vitesbelopp om en överträdelse skulle komma att ske. Arbetsgivaren 

måste således innan skadan har uppstått försöka att fastställa ett skäligt belopp att skriva in i 

vitesdelen i konkurrensklausulen.105 

 

Då det uppstår svårigheter för ett företag att beräkna skadans storlek så sätts ofta 

vitesbestämmelser in i de konkurrensbegränsade klausulerna. Det är ofta svårt för ett företag att 

uppskatta en eventuell skadas omfattning samt även bevisa den. Det leder till att företag ofta 

fastställer ett belopp i förväg, en vitesbestämmelse. Viten går således att förklara som ett sorts 

skadestånd som man standardiserat. Vitet kan då komma att överstiga eller understiga skadans 

omfattning. Vitesklausulen eliminerar svårigheten med bevisning av skadans storlek och främjar 

en snabb process vid tvist.106 I exempelklausulen från VD:ns anställningsavtal så är vitesbeloppet 

bestämt till 500 000 SEK vid varje överträdelse av konkurrensklausulen. Företaget har även  

																																																								
104 Aldercreutz, Flodgren – Om konkurrensklausuler i anställningsavtal och vid företagsöverlåtelse s.130 
105 Källström, Malmberg - Anställningsförhållandet: inledning till den individuella arbetsrätten s. 48-49 
106 Aldercreutz, Flodgren – Om konkurrensklausuler i anställningsavtal och vid företagsöverlåtelse s.127 
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stadgat att de ej måste redogöra för den faktiska skadan de lidit av överträdelsen.107 Skadestånd 

skulle även utgå om arbetstagaren bearbetat eller tagit med sig företagets kundbas.  

 

Även skadestånd kan bli en påföljd om arbetstagaren brutit mot konkurrensklausulen, enligt 

överenskommelsen från 1969 så anses ett skadeståndsbelopp motsvarande sex genomsnittliga 

månadsinkomster utgöra tillräckligt skydd för konkurrensförbudet.108 Det har dock förekommit 

högre skadestånd, i rättsfallet AD 1977 nr. 167 där domstolens bedömning avsåg 36 § AvtL i den 

äldre lydelsen så uppgick vitet till en årslön, AD fann att vitet syftade till att avhålla samt 

avskräcka arbetstagaren från att konkurrera med arbetsgivaren och godtog utan närmare 

motivering skadeståndsklausulen. Avgörande var att arbetstagaren hade en chefsposition i 

företaget samt den omständigheten att arbetsgivaren var särskilt känslig för konkurrens.109 

 

Vid fastställande av storleken på ersättningen måste det drabbade företaget visa vilken skada det 

lidit på grund av arbetstagarens avtalsbrott (åsidosättande av konkurrensklausulen) för att 

ersättning skall utgå. Av betydelse skall även kunna vara om vitets huvudsakliga syfte har varit 

att fungera som ett sorts påtryckningsmedel för att arbetstagaren inte skall bryta mot 

konkurrensklausulen eller om syftet främst varit att garantera företaget ersättning för en eventuell 

förlust.110 

 

Om en arbetstagare har röjt företagshemligheter så kan lagen om företagshemligheter bli 

tillämplig istället för 1969 års överenskommelse och då gäller inte längre vitesbegränsningen, 

detta då lagen om företagshemligheter kan tillämpas även om konkurrensklausulen ansågs vara 

oskälig. Vitesbeloppet kan således uppgå till betydligt högre summor än om vitesbegränsningen i 

överenskommelsen skulle gälla. Vitesbeloppet samt röjandet av företagshemligheter ligger 

utanför konkurrensklausulens område, vilket innebär att begränsningarna som finns i 1969 års 

överenskommelse samt avtalet från 1 december 2015 inne kan tillämpas på detta. Det innebär 

således att det inte finns några begränsningar i hur mycket en privatperson kan bli vitesskyldig 

när det kommer till just röjandet av företagshemligheter.  

 

Till sist kan det vara så att en arbetstagares avtalsbrott, genom ett åsidosättande av 

konkurrensklausulen eller genom röjande av företagshemligheter inte anses vara tillräckligt 
																																																								
107 Bilaga 1.2 - 1969 års överenskommelse  
108 Teknikföretagen -Lojalitetsplikt, konkurrensklausuler och företagshemligheter s.43  
109 Fahlbeck -Företagshemligheter, konkurrensklausuler  och yttrandefrihet - en kommentar s.128  
110 Ibid s.127	
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allvarligt för att domstolen skall kräva arbetstagaren att utge vite alternativt skadestånd. Det 

brukar oftast vara aktuellt om arbetsgivaren misslyckas med att uppvisa hur stor skada de lidit till 

följd av avtalsbrottet samt om skadan företaget lidit är marginell och leder således inte till några 

påföljder för arbetstagaren. Som tidigare berörts så är det företaget som har bevisbördan när de 

påstår att en nuvarande eller tidigare arbetstagare har röjt eller avslöjat företagshemligheter, 

denna bevisbörda gör det sannolikt väldigt svårt för ett företag att påvisa att företagshemligheter 

har spridits.111 Orsaken till svårigheterna med bevisbördan är att företaget sällan har möjlighet till 

insyn i den konkurrerande verksamheten och det blir således svårt att visa att arbetstagaren har 

spridit företagshemligheter vilket leder till att det är sällan som en arbetstagare fälls med stöd av 

FHL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
111 Under punkten 2.6 i uppsatsen  
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5. Analys 
 
5.1 Inledning 
Vid en domstolsbedömning av om en konkurrensklausul skall anses vara skälig eller ej utgår 

domstolen från en rad olika kriterier, till exempel ifall klausulens förekommande är relevant 

baserat på arbetstagarens ställning samt dennes insyn i bolaget. Det måste i varje enskilt fall 

göras en samlad bedömning av alla omständigheter i det specifika fallet. Trots detta uppstår 

fortfarande svårigheter eftersom omständigheterna i varje fall skiljer sig åt. Analysen nedan 

kommer beröra var gränsdragningen går för en skälig respektive oskälig klausul samt vilken 

parts intresse som anses väga tyngst. I analysen behandlas även problematiken som uppstår kring 

38§ AvtL då den baseras på en uppsagd överenskommelse och de förändringar som tillkom i 

samband med det nya avtalet som trädde i kraft 1 december 2015. Då praxis till stor del har sin 

grund i överenskommelsen från 1969 uppstår även frågetecken kring i vilken mån de nu kommer 

att kunna användas, då det sedermera är en skiljenämnd som kommer att vara beslutande organ 

gällande de konkurrensklausuler som ingås efter 1 december 2015.  

 

I de flesta fall görs skälighetsbedömningen av konkurrensklausulen enligt ordalydelsen som 

förelåg den dag då anställningen upphörde. I ett rättsfall har däremot domstolen gjort ett 

beaktande efter anställningens upphörande och den omfattning klausulen då hade.112 Eftersom 

det finns praxis på området som säger emot sig självt försvårar detta ytterligare för domstolen vid 

en bedömning. Av den orsaken att det är svårt för en arbetstagare att veta vad som är skäligt eller 

ej, behövs det således relativt omfattande praxis på området, praxis som inte är motsägelsefull. 

Det blir svårbedömt för en arbetstagare att förstå samt tolka innebörden av sin konkurrensklausul 

speciellt om den kan komma att ändras vid en eventuell tvist. Utformningen av 38§ AvtL syftar 

till att minska antal oskäliga konkurrensklausuler på marknaden, syftet är inte att företagen skall 

kunna ändra konkurrensklausulens innebörd samt omfattning efter anställningstidens upphörande 

om en eventuell tvist uppstår.   

 

5.2 Den parts intresse som anses väga tyngst samt skälighetsbedömningen 
Vi anser att en arbetstagares intresse i de flesta fall bör väga tyngre då dennes inkomst samt 

försörjning härstammar från anställningen samtidigt som den anses vara den svagare parten, 

medan ett företag i de flesta fall inte drabbas i lika stor utsträckning om en konkurrensklausul 

																																																								
112 AD 2010 nr 27	
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inte efterlevs. Det vi menar är således att en utebliven inkomst för en arbetstagare proportionellt 

sett i de flesta fall innebär en större skada för denne än om företaget får minskade inkomster på 

grund av att den anställde tar anställning hos ett konkurrerande företag. 

 

Sedermera finns det även fall där situationen är den omvända, nämligen då företagen är den mer 

utsatta parten, detta har varit vanligt förekommande i fall där arbetstagaren har haft en högre 

ställning inom företaget, alternativt då arbetstagaren har haft en tillräckligt vidsträckt insyn i 

företagets verksamhet. Resultatet av detta blir att det uppstår ett problem eftersom företaget 

oftast drabbas i betydligt större omfattning om en konkurrensklausul för en sådan person med 

högre ställning inte efterlevs. Arbetstagarens intresse är fortsatt detsamma, nämligen att kunna 

försörja sig och bibehålla en stadig inkomst utan att sättas i karantän på arbetsmarknaden. 

 

Vilken parts intresse skall då beaktas och vilket av dessa intressen skall anses väga tyngst? 

Företagets eller arbetstagarens? Det är en fråga som det inte finns något entydigt svar på, dock 

kan sägas att det i de flesta fall är den parten som anses underlägsen som brukar få medgivande i 

domstol. För att det förra påståendet skall stå fast krävs att konkurrensklausulen i övrigt är skälig 

samt att arbetstagaren inte handlat uppsåtligen eller vårdslöst gentemot arbetsgivaren gällande till 

exempel spridning av företagshemligheter eller bearbetande av kundkrets. En diskussion skulle 

kunna uppstå om vad som anses med begreppet skälig, då det är ett väldigt vidsträckt begrepp 

och inte har någon tydlig definition, utan innebörden måste fastställas i varje enskilt fall med 

beaktande av de särskilda omständigheterna.  

 

Det finns ingen paragraf, ingen lag, inget förarbete och inte heller någon doktrin som fastställer 

hur begreppet “skälig” skall tolkas, detta eftersom något som anses vara skäligt i ett fall kan 

bedömas som oskäligt i ett annat. Frånvaron av en entydig definition för skälighetsbegreppet 

försvårar bedömningen för bland annat när skäligheten av en konkurrensklausul skall bedömas. 

Hur avgörs om en klausul är skälig respektive oskälig? Vilka omständigheter beaktas och vad 

baserar domstolarna sina bedömningar på? Vi kommer att diskutera detta mer noggrant nedan.  

 

Skälighetsbedömningen görs, som redan nämnt, genom att alla omständigheter i varje enskilt fall 

beaktas. Domstolen och numera skiljenämnden som skall besluta i fall en konkurrensklausul i ett 

anställningsavtal skall anses vara skälig eller ej beaktar en rad olika kriterier för att besluta om 

detta. Det som har blivit tydligare för oss under uppsatsens gång är att det vid en bedömning 
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läggs mer tyngd vid vissa av dessa kriterier. Arbetstagarens ställning har varit av betydelse, då en 

konkurrensklausul för en arbetstagare utan hög ställning eller insyn i företaget torde sig vara utav 

relativt lågt värde för företaget och således bedöms dessa som oskäliga, detta då en sådan 

arbetstagare inte har haft tillgång till viktig information eller kundkrets och företaget saknar 

intresse av att begränsa denne efter avslutad anställning. Däremot så är de fall där arbetstagaren 

har haft en högre ställning inom företaget, alternativt en vidsträckt insyn i företagets verksamhet 

samt kontakt med företagets kundkrets mer svårbedömda. I dessa fall föreligger ett intresse från 

företagens sida att skydda den information samt kundkrets som arbetstagaren haft tillgång till, 

detta då företaget kan komma att lida ekonomiska förluster om informationen sprids eller om 

arbetstagaren medför delar av kundkretsen till konkurrerande verksamhet. Företagens främsta 

intresse är således att försöka skydda sin företagsspecifika information samt kundkrets.  

 

Det som vid en bedömning beaktas gällande arbetstagaren är vilka möjligheter denne har till att 

försörja sig under den tidsperiod konkurrensklausulen och konkurrensförbudet sträcker sig. Kan 

arbetstagaren ta en liknande anställning som den har haft hos den tidigare arbetsgivaren, vilka 

möjligheter finns för arbetstagaren att arbeta inom samma yrkesområde, det vill säga inom det 

område där denne, förmodligen, är som mest kompetent? Om arbetstagaren kan få en liknande 

anställning, alternativt liknande ersättning för sitt arbete så torde konkurrensklausulen komma att 

godkännas då den inte innebär för omfattande begränsningar för arbetstagaren. 

 

Ytterligare en faktor som beaktas är i fall arbetstagaren erhåller skälig ersättning under den tid 

konkurrensförbudet sträcker sig, är så fallet så ökar sannolikheten för att konkurrensklausulen 

skall komma att godkännas. Anledningen till att klausulerna i detta fall godkänns i större 

utsträckning beror på att arbetstagarens intressen i detta fall har beaktats, det uppstår inga 

svårigheter att försörja sig då ersättning utgår. Ersättningen behöver inte utgå efter att 

anställningen är avslutad utan kan motsvaras utav högre lön under anställningstiden, samt om 

eventuella förmåner har utgått till arbetstagaren så kan detta ses som ersättning för bundenheten 

av konkurrensklausulen. Med högre lön avses en lön som överstiger vad som vanligtvis betalas 

ut för en sådan position som arbetstagaren har inom företaget alternativt inom branschen. Lönen 

skall inte bara marginellt överstiga vad som anses vara kutym i branschen alternativt företaget, 

utan det skall vara tämligen markanta ökningar av lönen för att det skall anses utgöra 

kompensation för konkurrensklausulen.  
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Det görs en bedömning utav skäligheten av klausulen, har arbetstagaren haft tillgång till sådan 

information som är av intresse för företaget att skydda? Har arbetstagaren haft tillgång till 

företagets kundkrets och haft möjlighet att bearbeta dessa kunder för att få dem att följa med till 

ett konkurrerande företag alternativt en av arbetstagaren, egen grundad, konkurrerande 

verksamhet?  

 

Om svaret på de ovanstående frågorna är nej så bör det inte föreligga någon anledning för 

företaget att begränsa arbetstagaren genom att föra in en konkurrensklausul i dennes 

anställningsavtal. En sådan klausul hade sedermera med största sannolikhet ej heller setts som 

skälig vid en domstolsprövning då det inte kan anses skäligt att begränsa en arbetstagare utan att 

det finns fog för det.  

 

Är svaret däremot ja på någon av frågorna så blir det mer skäligt att arbetstagaren skall begränsas 

av en konkurrensklausul eftersom företaget nu har fog för det och vill undvika att 

företagsspecifik information sprids alternativt att kunder tas med till konkurrerande 

verksamheter. 

 

Om det uppstår en tvist mellan parterna så görs det en intresseavvägning av domstol (numera 

även skiljenämnd) med beaktande av det ovan diskuterade. Vilken parts intresse skall anses väga 

tyngst? Företaget kan skadas något enormt om företagshemligheter sprids och rör det sig om 

mindre bolag är dessa även extra känsliga för exponering mot konkurrens, detta samtidigt som 

arbetstagaren har intresse av att fritt kunna nyttja sina förvärvade kunskaper och sin rätt till att 

arbeta. Konkurrensklausulerna sätter oftast arbetstagaren i en karantän som hindrar denne från att 

ta anställning inom det område där denne förmodligen är mest kompetent, klausulerna hindrar 

även arbetstagaren från att bedriva konkurrerande verksamhet vilket bidrar till en sorts inlåsning 

på arbetsmarknaden. Resultatet utav detta är att de för omfattande konkurrensklausulerna tvingar 

bort arbetstagaren från det yrkesområde där dennes kompetens kan antas vara som störst, ofta 

kan det vara detta område som arbetstagaren har varit aktiv i under hela sitt yrkesliv och blir 

sedan på grund av konkurrensklausulen tvungen att helt byta yrkesområde. Det betyder att 

arbetstagaren måste byta till ett yrkesområde där denne har lägre kompetens och eventuellt leder 

detta till att lägre lön erhålls, vilket förmodligen leder till en lägre levnadsstandard. Om 

ersättning ej utgår är det viktigt att beakta i vilken mån arbetstagaren har möjlighet att försörja 

sig under den tidsperiod ett eventuellt konkurrensförbud sträcker sig.  
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Den problematik som uppstår är att en avvägning måste göras mellan arbetstagarens rätt att fritt 

bestämma över sin egen arbetskraft och rörlighet samt företagens rätt att skydda sina 

företagshemligheter och sin kundkrets. Avvägningen bör göras genom att beakta vilken part som 

skulle kunna lida störst skada, detta kan ej göras endast sett till ett totalbelopp för då kommer 

företagen med största sannolikhet anses ha lidit en större ekonomisk skada. Istället bör det göras 

en proportionell avvägning där hänsyn tas till om individen kan ta anställning inom ett liknande 

yrkesområde, där denne kan använda sig av sina förvärvade kunskaper utan att konkurrera med 

företaget eller erhåller motsvarande ersättning, alternativt om skadan företaget kan komma att 

lida endast är marginell och arbetstagarens rätt att fritt disponera sin arbetskraft skall anses väga 

tyngre. 

 

Ju större skada företaget potentiellt kan komma att lida desto större inskränkningar bör kunna 

godtas gentemot arbetstagaren och dennes rätt att fritt disponera sin arbetskraft, det svåra blir 

således att bestämma när individens intresse skall anses väga tyngst och när företagens intresse 

skall vara det som bör beaktas. Då lagen inte ger någon entydig definition på vilka 

konkurrensklausuler som är godtagbara så får man se till praxis för att göra denna bedömning. 

Att endast se till praxis bidrar dock ej till en lösning på otydligheterna kring konkurrensklausuler 

utan ett ytterligare problem uppstår, detta då konkurrensklausuler sällan är identiska vilket leder 

till att det inte finns någon lagreglering som fastställer vilka klausuler som är skäliga respektive 

vilka som skall anses vara oskäliga. Det kan vara så att två stycken klausuler med väldigt snarlikt 

innehåll har ansetts vara skäliga i ett fall och sedan bedömts som oskäliga i ett annat, detta 

beroende på omständigheterna i de specifika fallen och det finns således ingen entydighet som 

visar på när en klausul kommer att bedömas som skälig.  

 

Om en arbetstagare får skälig ersättning under tiden så kan ett företag binda upp personen längre 

än den tid som överenskommelsen stadgat. Efter en analys av de rättsfall som tagits upp, så kan 

vi konstatera att företagets vilja att skydda sina hemligheter oftast väger tyngre än en persons rätt 

att arbeta om ersättning utgått. Ursprungligen trodde vi att det skulle vara tvärt om. I en del 

rättsfall så har konkurrensklausuler godkänts trots att de har sträckt sig väsentligt längre än det 

som 1969 år överenskommelse föreskrivit. Således anser domstolen att företagshemligheterna är 

mer värda att skydda än en arbetstagares möjlighet komma ut på arbetsmarknaden igen.  
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Sammanfattningsvis så får det nog ändå sägas att om ersättning ej utgår är det för närvarande så 

att det är arbetstagarens intressen som anses väga tyngre, detta då den skada ett företag i 

allmänhet kan komma att lida oftast är relativt liten satt i proportionalitet till arbetstagarens 

behov av att kunna livnära sig. Om arbetstagaren däremot har fullgoda möjligheter att ta annan 

liknande anställning och kunna försörja sig så får det anses vara företaget och dess intresse att 

skydda sin information som väger tyngre. Om det uppstår otydligheter och osäkerhet kring 

skäligheten av en klausul så kommer skiljenämnden med största sannolikhet att bedöma 

klausulen som oskälig, detta för att inte inskränka arbetstagarens rätt till arbete vilket vi tycker 

kan vara en korrekt bedömning.  

 

5.3 Bör ramregelverk alternativt vägledning tas fram?  
Sett till det tidigare framlagda så ligger det nära till hands att ett sorts ramregelverk alternativt en 

vägledning för den som skall utforma en konkurrensklausul bör framtas. Kritiken mot att ett 

ramregelverk skall tas fram med syftet att gälla för alla konkurrensklausuler och situationer är att 

det föreligger en del svårigheter, detta eftersom olika branscher samt olika företag kräver olika 

regleringar och varje fall är unikt. Det kommer inte gå att utforma en tillräckligt tydlig och 

definierad reglering som kommer att kunna tillämpas i alla branscher samt på alla företag då 

dessa fungerar på olika sätt, har olika sorters företagsspecifik information och behöver ha olika 

regleringar. Det torde således bli för svårt att göra ett så pass väldefinierat och omfattande 

regelverk som innefattar allmänna bestämmelser för alla de aktuella branscherna som samtidigt 

skall vara lätt att förstå och transparent. 

 

5.3.1. Ny vägledning  
Något som dock skulle kunna bli aktuellt är om en sorts vägledning tas fram för den som skall 

utforma en konkurrensklausul vilket även skulle innebära ett förtydligande för arbetstagarna så 

de med större sannolikhet skulle kunna förutse i fall deras konkurrensklausuler kommer att 

betraktas som skäliga vid en prövning av skiljenämnden. Vägledningen bör innehålla vad som 

skall beaktas samt vilka restriktioner som i de flesta fall har ansetts vara för omfattande, i nuläget 

vet företagen inte om konkurrensklausulen som den anställde har i sitt avtal kommer att bedömas 

som skälig av domstol (numera även skiljenämnd) eller ej. Detsamma gäller för den anställde, 

det råder således en ovisshet kring om konkurrensklausulen kommer att ses som skälig eller ej 

vilket bidrar till en osäkerhet på arbetsmarknaden och transparens saknas då varken arbetstagare 

eller arbetsgivare kan veta vad utfallet av deras handlingar samt konkurrensklausulen kommer att 
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resultera i.  

 

Kritiken mot detta skulle kunna vara att en sådan vägledning för den som skall utforma en 

konkurrensklausul naturligtvis ej skulle kunna garantera att skiljenämnden vid en prövning skulle 

komma att godkänna konkurrensklausulen. Däremot ökar sannolikheten för att klausulen skrivs 

på ett korrekt sätt utan för stora inskränkningar eller för omfattande begränsningar gentemot 

arbetstagaren och dennes rätt att fritt disponera sin arbetskraft. Svårigheten blir även att 

bestämma vem som skulle ta fram en sådan vägledning, vilket förmodligen är en av 

anledningarna till varför det ej har gjorts. 

 

Om vägledningen skulle baseras på tidigare domstolsavgöranden där konkurrensklausuler har 

godkänts så skulle det innebära att de begränsningarna som innefattas i de konkurrensklausulerna 

redan godkänts av domstol en gång, vilket ökar sannolikheten för att de kommer ses som skäliga 

igen. Det är däremot inte säkert att skiljenämnden kommer att applicera gammal praxis baserat 

på den tidigare överenskommelsen från 1969 vid en bedömning av en tvist. Det kommer 

fortfarande inte vara någon garanti för att klausulen kommer att godkännas om man följer 

vägledningen, detta då det som redan nämnts saknas en entydig definition av begreppet skälig, 

vilket alltid kommer resultera i att en samlad bedömning kommer att behöva göras där alla 

omständigheter i varje enskilt fall beaktas. Ytterligare kritik mot en potentiell vägledning som 

baserar sig på AD:s praxis är att man sedermera genom avtalet från 2015 inte vet hur 

skiljenämnden kommer att döma då AD:s praxis har sin grund i 1969 års överenskommelse. 

 

Vi tror att företagen ofta väljer att använda sig av omfattande klausuler för att gardera sig mot att 

inte missa att skydda viss information. Problemet som uppstår är att dessa omfattande klausuler 

oftast ses som inskränkande mot arbetstagaren i en för stor utsträckning och företagen riskerar 

således att hela klausulen underkänns och står då utan skydd.  

 

Den rekommendation vi kan ge och anser vara utav störst vikt vid utformningen av en 

konkurrensklausul är att den inte får vara för omfattande, för att undvika att klausulen skall 

bedömas som oskälig så bör företaget noggrant tänka igenom vad det egentligen är man vill 

skydda. Det svåra och även bland det mest essentiella är definitionen av det som skall skyddas, 

för företag som vill skydda sin “know-how” och sina företagshemligheter är det viktigt att de 

formulerar klausulen så att det framgår vad det är som skall skyddas, så att det inte är en 
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arbetstagares personliga kunnande och yrkeskunskaper. Om en för allmänt formulerad och för 

omfattande klausul förs in i ett anställningsavtal så minskar sannolikheten för att den kommer 

bedömas som skälig, således är det viktigt att endast det som verkligen är värt att skydda förs in 

som begränsning i klausulen, till exempel ett förbud för arbetstagaren att bearbeta företagets 

största samt viktigaste kunder. Svårigheten med en sådan begränsning blir att företagen måste 

avgöra vad som anses vara det viktigaste att skydda vilket även kan vara en bidragande orsak till 

att företag använder sig av så omfattande klausuler för att de inte vågar utelämna något. 

 

Är företagsinformationen verkligen så pass känslig och viktig att skydda att en 

konkurrensklausul krävs så borde det vara rimligt att företaget betalar ut ersättning till 

arbetstagaren under den period denne begränsas, det vill säga under den bindningstid företaget 

valt att avtala om i konkurrensklausulen. Det skulle eventuellt komma att bli en sorts säkerhet för 

företag gällande informationsdelen av konkurrensklausuler, nämligen att de anses som skäliga 

om företaget betalar ut ersättning under tiden de vill att klausulen skall gälla. En sådan reglering 

skulle leda till att företagen noggrant kommer att tänka sig för samt göra en bedömning på hur 

värdefull informationen verkligen är och i vilken utsträckning den skall skyddas. Det som 

kommer ske är att företagen kommer att väga ersättningen de måste betala ut mot värdet på att 

skydda den företagsspecifika informationen. Det skulle även kunna sättas en sorts maxgräns på 

hur länge en sådan begränsning med ersättning får gälla exempelvis två år, alternativt om 

bestämmelserna i avtalet från år 2015 tillämpas. Kritiken mot detta är att det inte skulle fungera 

för de företag som har information som måste skyddas en längre tid. Ytterligare kritik är att det 

skulle bli svårt att få detta allmänt accepterat och ännu svårare att få skiljenämnden att tillämpa 

detta vid bedömningar. Det skulle dock förmodligen resultera i en minskat antal av oskäliga 

konkurrensklausuler på arbetsmarknaden då företagen skulle bli tvingade att betala ut ersättning 

för den information de vill skydda och således skulle en avvägning och en bedömning göras på 

hur pass värd informationen egentligen är att skydda. Det är väldigt sannolikt att de flesta 

företagen använder sig av standardklausuler i sina anställningsavtal och ej beaktar om just den 

specifika arbetstagaren behöver begränsas. Det vi även har märkt är att det är flertalet av 

rättsfallen där konkurrensklausulerna är för omfattande och företagen skulle behövt göra en 

bedömning av vad de egentligen vill skydda för att med ökad sannolikhet få medgivande i 

domstol samt skiljenämnd.  
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5.3.2 Eventuell ny lagstiftning 
Någon ny lagstiftning i sig gällande konkurrensklausuler i anställningsavtal torde ej vara aktuell, 

detta då problematiken kring tydligheten vid tolkning av konkurrensklausuler får sägas vara att 

begreppen skälig respektive oskälig, som ovan nämnt, är så pass odefinierade. Anledningen till 

att begreppen är just så pass odefinierade är för att det skall finnas möjlighet till tolkning av 

begreppen samt för att inte utesluta vissa fall, vilket är vad som skulle hända om det framtogs en 

mer definierad beskrivning av begreppet skälig. Som exempel skulle det kunna uppstå kryphål i 

lagen då vissa fall inte skulle kunna täckas in under definitionen om man begränsade den och 

gjorde den mer snäv. Ny lagstiftning skulle dock kunna förtydliga vad som är skäligt respektive 

oskäligt vilket skulle bidra till ett förtydligande gällande konkurrensklausuler och således skulle 

området bli mer transparent då arbetstagare samt företag med en större sannolikhet skulle kunna 

förutse hur konkurrensklausulen skulle komma att bedömas vid en tvist i skiljenämnd. 

 

Ser vi till 38 § AvtL så skulle det där heller inte kunna göras en fast bestämmelse på vilken tid 

som skall anses som skälig. Om vi till exempel säger att 38 § AvtL skrivs om och numera stadgar 

att “... icke bunden därav i den mån utfästelsen sträcker sig längre än sex månader” så skulle 

detta endast bidra till problem då olika företag samt olika branscher har olika förutsättningar. För 

ett litet företag där den anställde har haft en hög ställning och där företaget ses som den 

underlägsna parten så kan ett förbud att konkurrera som endast sträcker sig sex månader inte 

utgöra ett tillräckligt godtyckligt skydd. I ett ledande företag där mycket känslig information 

behandlas och där produkter utvecklas så kan det även här inte anses tillräckligt med ett skydd 

som endast sträcker sig sex månader eftersom om sådan information spreds skulle det innebära 

stora ekonomiska förluster för företaget. I andra fall räcker det dock gott och väl med ett sex 

månaders konkurrensförbud, vilket även är just den bidragande orsaken till det i lagen inte har 

satts en fast begränsning för vad som skall anses utgöra skälig tid. Som tidigare nämnts så 

beaktas alla omständigheter i varje specifikt fall för att domstolen (numera även skiljenämnden) 

skall kunna göra en samlad helhetsbedömning då fallen sällan, nästintill aldrig, är precis likadana 

och således skulle en sådan fast tidsbestämmelse vara kontraproduktiv gällande ett förtydligande 

då det inte skulle bidra till att problemen löstes. Det skulle istället bidra till att det uppstår 

problem för de företag som är i behov av ett skydd som sträcker sig längre än sex månader, därav 

anser vi att en sådan fast tidsbestämmelse i 38 § AvtL inte skulle bidra till ett förtydligande på 

området. 
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Det ovan anförda betyder dock inte att vi anser att den nuvarande lagstiftningen på området 

rörande konkurrensklausuler är tillräcklig, utan snarare att något förtydligande borde göras då det 

för närvarande saknas transparens samt förutsebarhet på området för konkurrensklausuler i 

anställningsavtal. Företagen samt de anställa kan inte med säkerhet förutse vad deras 

konkurrensklausuler kommer att leda till. Ingen av parterna vet om konkurrensklausulen vid en 

prövning i domstol eller skiljenämnd kommer att ses som skälig eller ej vilket leder till en 

ovisshet kring konkurrensklausuler, ovissheten bidrar även till en otydlighet på arbetsmarknaden. 

Företagen vet således inte när de för in en konkurrensklausul i ett anställningsavtal för till 

exempel en VD om den sedermera kommer att ses som skälig, detta är ett enormt problem då 

VD:n ofta har en väldigt stark ställning gentemot företaget och en vidsträckt insyn i hur 

företagets verksamhet fungerar. Företagets intresse av att konkurrensklausulen i VD:ns avtal 

skall vara skälig är således av stor vikt och att då att inte veta om VD:n kommer att begränsas av 

klausulen utgör en osäkerhet för företagen.  

 

Det viktigaste bör vara att se till den information arbetstagaren haft tillgång till samt hur pass 

känslig denna information är. Är informationen väldigt känslig, det vill säga att om den sprids 

kan företaget komma att lida stora ekonomiska skador, bör det innebära att större inskränkningar 

gentemot arbetstagaren kan godtas.   

 

Det som i grund och botten är problemet med lagstiftningen är att det krävs tolkningsbara och 

öppna begrepp för att inte utesluta samt inte ge möjligheter till kryphål. Resultatet blir att det inte 

kommer kunna finnas entydiga begrepp som innebär att “alla konkurrensklausuler som ser ut på 

ett visst sätt är skäliga” eftersom omständigheterna alltid kommer variera från fall till fall, vilket 

skulle resultera i en orättvis behandling av vissa arbetstagare samt företag då klausulen i just 

deras specifika fall kan ha varit oskälig. Det kommer således aldrig att kunna existera en 

“standardklausul” som skall kunna gälla i alla anställningsavtal samtidigt som alla skall 

behandlas rättvist, detta då det alltid kommer föreligga olika omständigheter i olika fall och olika 

branscher samt att arbetstagare behöver även begränsas på olika sätt. Baserat på det ovan anförda 

så kommer det aldrig att existera en tydlig definition utav begreppet skälig, detta eftersom 

begreppet, som ovan nämnt, måste vara öppet för tolkning. 

 

Det som istället får anses vara närmst till hands är den vägledning vi diskuterat ovan, 

vägledningen skulle kunna grunda sig på tidigare godkända klausuler av AD och sannolikheten 
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ökar således att även skiljenämnden skall tolka klausulen som skälig. Det anser vi vara den mest 

logiska lösningen, en lagförändring bör ej vara på sin plats då en sådan förmodligen inte skulle 

förtydliga några av de oklarheter som föreligger på området eftersom, som vi redan nämnt, måste 

lagen omfatta alla och bestå av öppna samt tolkningsbara begrepp för att inte kryphål skall 

uppstå. 

 

Det kan tilläggas att om en konkurrensklausul endast innefattar ett förbud att ta med kundregister 

samt förvärva nuvarande kunder från företaget och företagets verksamhet inte är för omfattande i 

det geografiska område som konkurrensklausulen skall gälla i, så borde klausulen anses som 

skälig trots att ersättning samt förmåner ej utgått. Den anställde begränsas inte i en för stor 

omfattning då konkurrensklausulen ej innefattar något förbud mot att varken ta anställning hos 

konkurrerande företag eller starta egen konkurrerande verksamhet. Här anses således företagens 

intresse väga tyngre, då begränsningen endast innebär ett litet geografiskt område eller en 

specifik, inte för omfattande, kundkrets. Däremot har det i ett rättsfall från 2010 inte utgått någon 

ersättning till arbetstagaren som var bunden av en konkurrensklausul där hon förbjöds att inte 

bearbeta någon av de 8000 kunder som fanns i företaget.113 Det var en av anledningarna till att 

AD underkände klausulen. Det finns således praxis på området att ersättning ej behöver utgå om 

arbetstagaren endast är begränsad till att inte bearbeta företagets kundkrets. I det nyss nämnda 

fallet så underkändes däremot klausulen bland annat på grund av att ersättning ej utgick. Det är 

ett avsteg från tidigare praxis på området, men konkurrensklausulen underkändes bland annat 

även på grund av att kunderna som arbetstagaren begränsades till, ansågs vara för många. 

Avgörandet hänger inte fullständigt på avsaknandet av ersättning, men domstolen benämner det 

som en avgörande faktor.  

 

5.3.3 EU-reglering  
Slutligen så skulle eventuellt en reglering på EU-nivå kunna bidra till tydlighet samt transparens 

på området för konkurrensklausuler i svensk lag. Det vore fördelaktigt om EU-rätten kunde sätta 

någon sorts standard för skäliga konkurrensklausuler alternativt lagstadga på området för att 

förtydliga vad som gäller. Då det för närvarande saknas reglering på EU-nivå så kan 

skiljenämnden ej se till avgöranden och den europeiska regleringen kan ej heller genomsyra till 

svensk rätt. Varför det ej finns regleringar på EU-nivå kan vi inte svara på men sannolikt är att 

det, precis som vi kommit fram till, inte går att ha tillräckligt definierade begrepp och således går 

																																																								
113 AD 2010 nr 53 
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det inte att ha tillräckligt tydliga konkurrensklausuler för att det skall föreligga transparens på 

området.  

 

5.4 Problematiken med den uppsagda överenskommelsen från 1969   
I samband med att en generalklausul skulle införas i avtalslagen så gjordes även 38 § AvtL om. 

Innan regeringen bestämde sig för att reformera AvtL så hade det blivit allt vanligare med 

konkurrensklausuler i anställningsavtal vilket även är en anledning till att 1969 års 

överenskommelse implementerades. Regeringen tillsatte en utredning år 1973 och år 1975 la de 

fram en proposition med en lagförslagsändring på definitionen av 38 § AvtL vilket senare gav 

paragrafen den utformning som den har idag. Paragrafens utformning är däremot relativt 

odefinierad då den tyder på att en skälighetsbedömning ska göras i varje enskilt fall gällande  

konkurrensklausuler. 

 

Då 38 § AvtL ej ger någon direkt vägledning för domstol samt skiljenämnd vilken tid som anses 

utgöra skälig, får dem istället göra en bedömning baserad på praxis och se till vilken tid som kan 

vara skälig i det aktuella fallet. Skäligt är, som nämnt tidigare, ett väldigt brett och vidsträckt 

begrepp som vid en tolkning leder till olika definitioner. Överenskommelsen har blivit en 

grundläggande pelare för de domstolar som ska besluta i frågan, och som det även sägs i 

propositionen från år 1975 så gäller de principer som förekommer i överenskommelsen även för 

de som inte direkt är bundna utav den. 

  

I propositionen från år 1975 sades det: 

“Mot den angivna bakgrunden anser utredningen att det bör öppnas möjlighet att jämka 

konkurrensklausuler i större utsträckning än hittills. På det sättet bör bland annat de principer 

som har kommit till uttryck i överenskommelsen mellan parterna på arbetsmarknaden kunna 

vinna beaktande även beträffande konkurrensklausuler i arbetsavtal utanför det område som 

överenskommelsen gäller.”114 

 

Här finns möjlighet för alla att jämka sina konkurrensklausuler enligt 38§ AvtL i samband med 

1969 års överenskommelse, även för de personer som inte direkt är bundna av 

överenskommelsen. Det talar även för att överenskommelsen har blivit en del av praxis och 

generellt implementerats på arbetsmarknaden. 

																																																								
114 Prop. 1975/76:81 
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Utredningen som tillsattes av regeringen har konstaterat att konkurrensklausuler är vanligt 

förekommande, och således bör en egen paragraf finnas för att reglera just 

konkurrensklausulernas oskälighet baserat på bindningstiden. Innehållsmässigt sker alltid en 

eventuell jämkning enligt generalklausulen, 36 § AvtL, däremot var syftet att det skulle finnas en 

egen paragraf tillägnad konkurrensklausuler.  

 

Problemet som uppstår är att 38 § AvtL som stadgar oskälig bindningstid för 

konkurrensklausuler ska tolkas i samband med en uppsagd överenskommelse. Då den uppsagda 

överenskommelsen har legat till grund för domstolsbedömningen vid tidigare avgöranden så 

kommer tolkningen nu att ändras när det nya avtalet har trätt i kraft. Ytterligare ett problem är 

ifall praxis kommer kunna användas av skiljenämnden vid en tvist. 

 

5.5 Det nya avtalet  
 

5.5.1 Inledning 
Från och med 1 december 2015, så slutade 1969 års överenskommelse att gälla för alla nya 

klausuler som ingås. Istället trädde ett annat avtal i kraft, som ersatte överenskommelsen. Med 

tanke på den tekniska utveckling som har skett under de senaste 47 åren så anser vi att en ändring 

av regleringen låg rätt i tiden. De främsta ändringarna i det nya avtalet innebär att 

konkurrensklausuler, där en tvist uppstår, istället för att dömas i tingsrätten och sedan 

arbetsdomstolen vid ett potentiellt överklagande, kommer hanteras av en skiljenämnd och den 

maximala tid en arbetstagare skall kunna vara bunden av en klausul har förkortats. Det innebär 

att man inte endast träder ifrån det som har legat till grund för skäliga och oskäliga 

konkurrensklausuler, man kommer även att ha en helt ny rättsprocess. En fråga som uppstår är 

om detta kommer att försämra förutsebarheten för konkurrensklausuler? Det är svårt att svara på, 

då skiljenämnden eventuellt fortfarande kan använda gamla domar som underlag vid 

bedömningen. 

 

5.5.2 Rättsprocessen 
Inom den svenska rätten finns olika typer av rättsområden. Ett avtal mellan två parter ses som en 

del av avtalsrätten vilken i sin tur är en del av civilrätten. Om en part däremot skulle stämma en 
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annan och det tas upp i domstol eller skiljenämnd där bedömningen sker med lagar och praxis så 

ses detta som en del av processrätten. 

 

Tidigare då det har funnits praxis på området som domstolarna har följt vid bedömning av om en 

konkurrensklausul är skälig eller ej, har bedömningen skett av en offentlig domstol. Processen 

har sedermera gått till så att ett civilrättsligt avtal har bedömts genom en process hos en offentlig 

domstol, baserat på lag och praxis. Skiljenämnden är inte ett offentligt organ vilket leder till att 

de konkurrensklausuler som ingicks efter 1 december 2015 kommer att bedömas genom en 

civilrättslig process hos en skiljenämnd. Då det ännu inte har kommit några avgöranden från 

skiljenämnden så är det svårt att veta exakt vilken förändring av resultatet detta kommer medföra 

jämfört med tidigare domar. Eventuellt kan det vara bättre att ett civilrättsligt avtal bedöms av en 

civilrättslig skiljenämnd men däremot så anser vi att det nya avtalet kommer skapa mer 

frågetecken än lösningar. Att stanna kvar vid den gamla överenskommelsen och ha en 

offentligrättslig process men att utveckla samt anpassa överenskommelsen för att bli mer aktuell 

anser vi hade varit det mest optimala för transparensen på området. Det som även är negativt 

med den nya processen är att avgöranden från skiljenämnden inte kommer att bli prejudikat som 

skulle kunna utgöra underlag vid senare tvister på samma område, som praxis från AD har gjort. 

Det leder till ännu sämre transparens på området.  

 

När tvister tidigare avgjordes i arbetsdomstolen så fick de en prejudicerande verkan. Efter ett 

avgörande publiceras även domen så att allmänheten kan ta del av den, vilket innebär att om ett 

fall avgjorts, och omständigheterna är likadana i ett nästkommande fall, så torde utfallet bli 

detsamma. Avgöranden i arbetsdomstolen blir och blev således praxis, och även då en svensk 

rättskälla, vilket stärker transparensen i det svenska rättssystemet eftersom det då går att se till 

praxis och få en tydlighet i vad som är tillåtet respektive otillåtet eller skäligt respektive oskäligt. 

Nu kommer däremot skiljenämnden att behöva ändra tidigare tillvägagångssätt och tyda 

svårtolkade konkurrensklausuler enligt det nya avtalet. En skiljenämnd har heller inte samma 

krav på sig att publicera sina avgöranden som domstolarna har, vilket kan försämra 

förutsebarheten. Vi anser dock att skiljenämnden bör publicera sina domar för att förenkla för 

arbetsgivare respektive arbetstagare, speciellt nu i början vid tillämpningen av det nya avtalet. 

Frågan är då om tidigare praxis på området blir en belastning för skiljenämnden, då de eventuellt 

kommer vilja använda det? Hamnar skiljenämnden således i en helt ny situation där de måste 

börja om från grunden eller finns möjligheten att fortfarande tillämpa gammal praxis från AD, 
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bara lite mer restriktivt? Det är frågor som skiljenämnden nu ställs inför, och kommer behöva se 

över när de nu ska avgöra tvister rörande konkurrensklausuler. Transparensen kommer 

förmodligen att försämras, eftersom man inte på samma sätt kan förutse utfallet av ens 

handlingar.  

 

Sedermera har det nya avtalet ännu inte blivit accepterat som en grundläggande pelare på samma 

sätt som 1969 års överenskommelse. Det nya avtalet ska träda in i dess ställe, frågan blir om det 

endast går att bestämma att ett nytt avtal ska sättas i dess ställe och numera gälla som underlag 

för avgöranden? Det var endast Svenskt Näringsliv som sa upp överenskommelsen och slöt det 

nya avtalet, kan man verkligen förvänta sig att de andra tre parterna, samt resterande parter på 

arbetsmarknaden, ska acceptera det nya avtalet och välja att använda det när de uppenbarligen 

ansåg att 1969 års överenskommelse fungerade? Svaret är med största sannolikhet nej, och det 

kommer att ta år innan det nya avtalet har fått samma rättsliga tyngd som den tidigare 

överenskommelsen hade.  

  

5.5.3 En snabbare process 
Det som däremot kan anses vara positivt med att tvister rörande konkurrensklausuler som ingåtts 

efter den 1 december 2015 numera kommer att tas upp i skiljenämnd, är att processen kan 

komma att gå snabbare. Till exempel om en arbetstagare tilldelas ett interimistiskt beslut och 

således ett förbud att arbeta under tiden tvisten avgörs, så är tanken med den nya processen att 

den ska gå snabbare. Det betyder således att arbetstagaren har möjligheten att komma ut 

snabbare på arbetsmarknaden om klausulen anses vara oskälig. Om en arbetstagare är bunden av 

en oskälig konkurrensklausul där denne får 60 % av sin ursprungliga lön i ersättning, så kommer 

denne gynnas av att klausulen anses som oskälig och får då istället möjlighet ta anställning hos 

en konkurrerande part eller liknande där full ersättning kan utgå. Arbetsgivaren gynnas även om 

denne får rätt i tvist där en arbetstagare till exempel har spridit företagshemligheter eller tagit 

anställnings hos konkurrerande verksamhet. Arbetsgivaren har då rätt att kräva ut skadestånd 

eller få det bekräftat att arbetstagaren inte får ta anställning hos ett konkurrerande företag. En 

snabbare process kan således vara viktig för båda parterna. Det kan däremot vara negativt med en 

snabbare process för ett företag som begränsar en arbetstagare i för stor utsträckning och vet eller 

misstänker att klausulen inte kommer att godkännas hos skiljenämnden. Om arbetstagaren 

begränsas i för stor utsträckning betyder det i flesta fall att klausulen underkänns i sin helhet och 

företaget står då utan skydd. I en domstol är processen betydligt långsammare vilket leder till att 
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den oskäliga klausulen är aktiv längre än om processen skulle ske hos en skiljenämnd.   

 

Som tidigare nämnt är en av de främsta förändringarna i det nya avtalet att den tid som ansetts 

utgöra skälig bindningstid har minskat. Däremot kan vi konstatera att arbetsdomstolen inte alltid 

har använt sig av 1969 års överenskommelses maxgräns på två år. Har de övriga 

omständigheterna i avtalet setts som skäliga så har klausuler med tre års bindningstid godkänts 

trots att överenskommelsen stadgar en maximal bindningstid om två år.115 Därmed uppstår 

ytterligare en oklarhet i hur skiljenämnden kommer välja att tillämpa det nya avtalet, då det ännu 

inte finns avgöranden på området. De kan välja att tillämpa den enligt avtalet maximalt stadgade 

tidsperioden på ett och ett halvt år, men kan även gå i arbetsdomstolens riktning och bedöma de 

övriga omständigheterna först. Är de omständigheterna som föreligger skäliga så behöver inte 

bindningstiden väga lika tungt som till exempel en skälig ersättning. I så fall spelar den nya 

förändringen i avtalet inte så stor roll.  

 

5.5.4 Dispositiv lag  
Bedömningen vid tvister kan skilja sig relativt mycket åt, detta då lagen om skiljenämnder är 

dispositiv och således kan avtalas bort mellan parterna om de vill ha en annan utformning på 

förhandlingen. Även om det nya avtalet har en utformning som föreskriver hur skiljenämnden 

ska vara sammansatt, så finns således möjligheter att avtala bort detta och komma överens om en 

annan utformning parterna emellan. Det leder till att förutsättningarna i de olika fallen varierar, 

och som sagt kan då även avgöranden med lika omständigheter dömas olika. Att lika fall döms 

olika är någonting man försöker frångå i svensk rätt då det ligger en viktig grund, som nämnt 

tidigare, i förutsebarheten. Om två olika tvister med exakt samma omständigheter tas upp i 

skiljenämnden och en tvist med två parter väljer att endast ha en skiljeman medan den andra 

tvisten väljer att ha fyra, så kan utfallen bli olika i de två tvisterna med samma omständigheter. 

Det kan till exempel vara en klausul för en VD samt en klausul för en revisor som arbetar i 

samma företag, som bedöms olika då skiljenämndens beslut inte blir prejudicerande för 

nästkommande tvist, och utformningen av skiljenämnden kan se olika ut.  

 

Varför skulle de då ändra på ett fungerande system? Tidigare har rättsprocessen fungerat väl och 

det har inte funnits några uppenbara fel vid handläggningen av tvisterna. Det är mycket 

förståeligt att man sedermera ville förändra så att alla typer av företagshemligheter numera 

																																																								
115 AD 1992 nr 9 
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benämns och omfattas av det nya avtalet. Frågan som uppstår är varför man väljer att göra en så 

drastisk förändring av rättsprocessen? Som vi nämnt tidigare så är det en självklarhet att en 

förnyelse av överenskommelsen behövde komma till, då den var utdaterad och förändringar samt 

tekniska framsteg har gjorts på marknaden sedan år 1969 och alla branscher ej omfattades. Det 

intressanta är däremot varför man väljer att gå ifrån domstolarna, som har 47 års praxis i ryggen, 

till en skiljenämnd som således inte kan skapa en prejudicerande dom? Domstolarna i Sverige 

har en trygg roll som dömande organ, och har de dömt på ett sätt så blir det svårt att frångå det 

och numera titta på skiljenämndens avgöranden istället. Vårt antagande är att ändringen gjordes 

för att snabba på processen då det kan gynna båda parter.  

 

Någonting som även blivit bestämt genom praxis samt lagförarbetet till 38 § AvtL är att 1969 års 

överenskommelse även kan och har blivit gällande för parter som inte har ingått eller anses stå 

under avtalet. 1969 års överenskommelse låg till grund för överläggningen av alla 

konkurrensklausuler i anställningsavtal. Även anställningsavtal som inte direkt var bundna av 

överenskommelsen påverkades och domstolen hade även möjligheten att tillämpa 

bestämmelserna i överenskommelsen på dessa konkurrensklausuler. Det var ingenting man 

avtalade om i själva överenskommelsen utan detta tillämpades delvis i propositionen från 1975 

vid ändringen av 38 § AvtL samt att den har applicerats i avgöranden från arbetsdomstolen och 

således blivit praxis.116 Överenskommelsen ingicks inte av någon myndighet eller liknande, 

denna överenskommelse hade således inte behövt beaktats av domstolen vid de prövningar som 

uppstod. Vi anser att det är väldigt intressant hur en överenskommelse utan någon egentlig 

bindande rättslig verkan för utomstående parter ändå tillämpats på dem samt hur den blivit en så 

stor bidragande del i AD:s bedömningar och således praxis i slutändan. 

 

Det är oklart om det nya avtalet kommer att få samma roll, eller om de som inte är bundna av 

avtalet står utanför avtalets tillämpning. De som i så fall står utanför är “oreglerade” då lagen, 

samt framförallt 38 § AvtL, som nämnts tidigare är så pass oklar vid tolkningen och definitionen. 

Vad händer då vid en tvist? Meningen är att det nya avtalet ska träda in i 1969 års 

överenskommelses ställe, men kan det bara bestämmas att ett nytt avtal ska ligga till grund för 

rättsbedömningen? Kan man välja att tillämpa avtalet ändå? Det är en fråga som numera uppstår 

då det fortfarande inte har kommit några avgöranden från skiljenämnden med tillämpning av det 

nya avtalet. Vi har mycket svårt att se att det nya avtalet automatiskt skall träda i den gamla 

																																																								
116 Prop. 1975/76:81 
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överenskommelsens ställe, det kommer förmodligen att krävas en del avgöranden med det nya 

avtalet som grund samt att avtalet blir mer inarbetat på marknaden genom att de avtalsslutande 

parterna beaktar de begränsningar och bestämmelser som finns däri vid utformningen av 

konkurrensklausuler. 

 

Av det ovan anförda uppstår det en del frågor i samband med det nya avtalet. Det verkar dock 

som om att det nya avtalet generellt sett har medfört negativa aspekter sett till helhetsbilden, 

vilket ej har varit dess syfte. Då regelverket i form av lagstöd, på området är nästintill obefintligt 

så bygger tillämpningen av 38 § AvtL på praxis samt överenskommelsen från år 1969. Numera 

kommer den möjligheten inte att finnas längre, då avgörandena från skiljenämnden inte får 

samma prejudicerande verkan som ett avgörande från arbetsdomstolen.  

 
5.6 Reformering av 38 § AvtL alternativt behovet utav den 
Då 38 § AvtL är relativt restriktiv, genom att den bygger på en skälighetsbedömning, så har 1969 

års överenskommelse tagit en rättfärdigad plats som grund vid en tolkning av lagrummet. Vilken 

tidsram anses egentligen utgöra skälig tid? Enligt överenskommelsen så har maximalt två år 

ansetts utgöra skälig tid, vilket har blivit en utgångspunkt vid domstolsbedömningen. Men som 

tidigare nämnt, om en skälig ersättning har utgått under bindningstiden så kan 

konkurrensklausulen komma att godkännas trots en tid på tre år, detta då domstolen gör en 

skälighetsbedömning av alla omständigheter och finner att bestämmelsen gällande tid i 

överenskommelsen är felaktigt i detta fall. Om det förekommer konkurrensklausuler i 

anställningsavtal som sträcker sig längre än vad som är skäligt kan detta leda till 

inlåsningseffekter och minska rörligheten på arbetsmarknaden, vilket kommer påverka 

arbetsmarknaden negativt.  

 

En intressant fråga som uppstår är om 38 § AvtL kommer behöva omformuleras eller omarbetas 

då förarbetet till paragrafen bygger på 1969 års överenskommelse? Överenskommelsen är inte 

längre i bruk vilket leder till att en del av förarbetet inte längre är applicerbart på själva 

paragrafen. Det kommer att uppstå problem när förarbetet till lagrummet hänvisar till principer i 

en överenskommelse som inte längre finns. Det skapar inte transparens, och inte heller 

rättssäkerhet. Som tidigare nämnt föreligger det nu ett problem med tidigare praxis på området, 

då oklarheter uppstår om det är tillämpbart eller ej. Hur ska man nu använda 38 § AvtL då 

förklaringen till paragrafen från propositionen står i en uppsagd överenskommelse samt praxis på 
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området bygger på denna överenskommelse? Någon form av revidering måste ske, om inte 

skiljenämnden börjar applicera det nya avtalet på området för att skapa ny “praxis” och samtidigt 

föra upp en bred grund att bygga vidare på. Det är även viktigt att de är mycket noggranna vid 

publicerandet av domar, trots att det inte föreligger tvång, detta för att företagen inte skall 

använda sig av tidigare praxis och fortsätta använda sig av oskäliga klausuler i 

anställningsavtalen baserade på en uppsagd överenskommelse och istället använda sig av 

skiljenämndens avgöranden.  

 

Det är viktigt för en arbetstagare att förstå vilket innehåll som kan vara oskäligt i en klausul för 

att med större sannolikhet kunna ta upp denna med framgång i skiljenämnden. Det krävs således, 

som tidigare nämnt, transparens för att en arbetstagare skall förstå var gränsen går för att en 

klausul kan anses som oskälig. Finns den transparensen så vet även arbetstagaren om det finns en 

grund för en eventuell tvist. Saknas det praxis och grund på rättsområdet så försvårar detta för en 

arbetstagare som kan vara bunden av en oskäligt långtgående eller för omfattande klausul, att 

förstå att den är just oskälig. Det nyss anförda gäller även för arbetsgivaren då även denne 

behöver veta om det är sannolikt att klausulerna som finns i de anställdas avtal kommer att ses 

som skäliga eller ej. 

  

Ytterligare en fråga som uppstår är ifall 38 § AvtL verkligen behövs? I själva verket tillför 

paragrafen inte någonting till en skälighetsbedömning utav en konkurrensklausul, detta eftersom 

begreppet “skälig tid” kommer att behöva definieras i varje fall och således är 38 § AvtL 

överflödig. Om det uppstår en tvist rörande en klausuls tidsomfattning samt om den skall anses 

vara skälig eller ej så skulle det kunna räcka med att bedömningen görs utifrån 36 § AvtL, 

eftersom det även i 36 § AvtL behövs göras en definition av begreppet skälig i varje fall. I 36 § 

AvtL stadgas det sammanfattningsvis att en klausul som anses vara oskälig får jämkas eller 

lämnas utan avseende, således torde en bedömning av om en tidsomfattning som begränsar en 

arbetsgivare i en för stor omfattning kunna falla in under oskälighetsbedömningen i 36 § AvtL 

istället. Vi anser således baserat på det ovan anförda, att det vid bedömningen av 

konkurrensbegränsande klausuler kan tyckas onödigt att ha två paragrafer som båda behöver 

tolkas utförligt i varje enskilt fall. Därav så skulle 38 § AvtL kunna vävas in i 36 § AvtL som 

tanken var redan vid lagändringen 1975. I samband med att 1969 överenskommelse sagts upp, 

vilken ligger till grund för tolkningen av 38 § AvtL uppstår ytterligare oklarhet och sedermera 

skapar paragrafen enligt oss mer otydlighet än klarhet på området.  
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6. Slutsats 
Sammanfattningsvis, baserat på det i uppsatsen hittills anförda får nog sägas att en arbetstagares 

intresse i de flesta fall bör väga tyngre då denne livnär sig genom sin anställning, men vi anser 

fortfarande att det skall ske en avvägning i varje enskilt fall för att avgöra om den skada företaget 

kan komma att lida om en arbetstagare bryter mot en konkurrensklausul endast är marginell eller 

om skadan är omfattande. Desto mer omfattande skada företaget kan komma att lida desto större 

inskränkningar bör godtas mot arbetstagaren och vice versa. Om skälig ersättning utgår under 

bindningstiden så bör konkurrensklausulen godtas i större utsträckning. En arbetstagares 

rättigheter väger således i majoriteten av fallen tyngst om ingen ersättning utgår men om skälig 

ersättning däremot skulle utgå så godtas inskränkningen gentemot arbetstagaren och dennes rätt 

att fritt disponera sin arbetskraft i större grad.  

 

Bedömningen som görs av skäligheten gällande konkurrensklausuler kommer aldrig att kunna 

frångås genom att det förs in ett regelverk eller liknande eftersom det föreligger olika 

omständigheter i varje fall och ett sådant regelverk skulle behöva tas fram och anpassas för varje 

bransch. Det nyss anförda argumentet torde även bli aktuellt gällande förändring av redan 

existerande eller tillförande av en ny paragraf, vilka förmodligen inte skulle gå att formulera på 

ett korrekt sätt för att bli möjliga att tillämpa på alla branscher och för alla arbetstagare.  

Som vi nämner i analysen krävs det tolkningsbara och öppna begrep i lagtext för att inte skapa 

kryphål. Konsekvensen av behovet utav dessa tolkningsbara begrepp såsom “skälig” blir att det 

sker inskränkningar mot transparensen, vilket drabbar parterna på arbetsmarknaden som ej med 

enkelhet kan förutse innebörden samt giltigheten av konkurrensklausulerna i anställningsavtalen. 

Med anledning av detta så kan det diskuteras om 38§ AvtL blir överflödig. Paragrafen stadgar 

aldrig vilken tid som skall anses utgöra skälig, utan även här måste en bedömning göras i varje 

fall, varför vi tycker att paragrafens tidsomfattning skulle kunna vävas in i 36§ AvtL då det även 

där behövs göras en skälighetsbedömning i varje enskilt fall. 

 

Baserat på det tidigare anförda påstår vi att det inte föreligger tillräcklig transparens på området 

gällande konkurrensklausuler i anställningsavtal. De parter som ingår ett anställningsavtal 

innehållandes en konkurrensklausul vet ej om den vid en eventuell tvist kommer att ses som 

skälig eller ej. I och med det nya avtalet som fastställde att det sedermera är en skiljenämnd som 

skall avgöra tvister rörande konkurrensklausuler som ingåtts efter den 1 december 2015 blir 

dessa oklarheter rörande konkurrensklausuler ej tydligare. Problematiken som uppstår är även att 
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praxis förmodligen inte längre kan användas samt att tolkningen av konkurrensklausulers enda 

lagstadgade paragraf blir mer odefinierad. De bedömningar som har gjorts i äldre praxis har sin 

grund i den uppsagda överenskommelsen från 1969 och möjligheterna att nu tillämpa dessa blir 

problematiska, vilket troligtvis kommer att försämra förutsebarheten. Om skiljenämnden väljer 

att inte använda praxis från AD som grund för sina bedömningar så kommer förutsebarheten 

samt transparensen att minska då parterna inte längre kan använda sig av tidigare praxis som 

vägledning och det dessutom saknas avgöranden med 2015 års avtal som grund. Transparens är 

otroligt viktig för det svenska rättssamhället och således även förutsebarheten, det är viktigt att 

det är tydligt vad ens handlingar kan komma att leda till.  

 

Slutligen är det i skrivande stund svårt att avgöra vad innebörden av det nya avtalet som trädde i 

kraft 1 december 2015 kommer att resultera i, då inga avgöranden ännu har gjorts med det nya 

avtalet som grund. Vi anser att det förmodligen inte kommer att tillföra den förbättring som var 

dess syfte då rättsprocessen samt bedömningen, som ovan anfört, kommer att ändras och ej bidra 

till ökad förutsebarhet. Det går således ej heller att avgöra om processen i skiljenämnden 

kommer att ha den önskade påskyndande effekten, men det är sannolikt. En snabbare process är 

positiv för de avtalsslutande parterna eftersom en arbetstagare eventuellt slipper bli bunden lika 

länge av en oskälig klausul eller så kan exempelvis en arbetsgivare få en klausul i ett 

anställningsavtal godkänd snabbare där en arbetstagare tagit anställning hos konkurrerande 

verksamhet. Vi tror inte att avtalet kommer bidra till det förbättrande syfte som var tanken, 

snarare kommer det under nästkommande år föreligga en brist på transparens gällande området 

för konkurrensklausuler i anställningsavtal innan skiljenämnden lägger en grund med nya 

avgöranden där det nya avtalet är utgångspunkten. Arbetstagare samt arbetsgivare kommer 

fortsatt inte kunna förutse i vilka situationer konkurrensklausuler kommer att godtas och när 

deras intresse skall anses väga tyngst. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1.1 Exempel på en konkurrensklausul i ett anställningsavtal för en VD. 
Den anställde och Bolaget är överens om att den anställde har tillgång till eller får kännedom om 
företagshemligheter, varmed anses men inte begränsas till Bolagets konfidentiella information, 
och som finns i verksamheten och att den anställde har möjlighet att använda 
företagshemligheterna på ett sätt som kan medföra skada i konkurrenshänseende i övrigt. 
 
Den anställde får inte under anställningstiden åta sig annan anställning, uppdrag, bisyssla eller 
bedriva verksamhet. Den anställde förbinder sig vidare att under anställning och 12 (tolv) 
månader efter anställningens upphörande inte, vare sig direkt eller indirekt, 
 
A. ta anställning hos företag som bedriver verksamhet i konkurrens med Bolaget eller att arbeta 
med eller på annat sätt var verksam som chef i verksamhet som konkurrerar med Bolagets 
verksamhet.  
 
B. främja eller bistå verksamhet som konkurrerar med Bolagets verksamhet. 
 
C. starta, bedriva eller äga, helt eller delvis, verksamhet som konkurrerar med Bolagets 
verksamhet. 
Om den anställde sägs upp på grund av arbetsbrist ska ovan givet konkurrensförbud gälla i 6 
(sex) månader. 
 
Bryter den anställde mot ovanstående konkurrensförbud skall denne vid anfordran till Bolaget 
utge ett vite om 500 000 (femhundra tusen) kronor i varje enskilt fall. Bolaget har dock rätts till 
att i stället för vite enligt föregående stycke begära skadestånd motsvarande den verkliga skadan. 
Den anställde är medveten om att Bolaget i händelse av avtalsbrott kan begära att domstol 
bestämmer återkommande vite för de fall den anställde inte självmant upphör att bryta mot 
konkurrensförbudet. Utgivande av vite inverkar ej på Bolagets rätt att göra andra påföljder (än 
skadestånd) gällande i anledning av kontraktsbrottet. 
 
Om anställningsavtalet upphör att gälla efter uppsägning på annan grund än pensionering eller 
med stöd av vad som anges i punkten 13 nedan, är Bolaget skyldig att, som ersättning för den 
olägenhet som konkurrensförbudet i punkterna A-C ovan innebär för den anställde, till den 
anställde per månad att utbetala skillnaden mellan den anställdes arbetsinkomst hos Bolaget vid 
anställningens upphörande och den (lägre) inkomst, som den anställde intjänar i ny 
förvärvsverksamhet eller ersättning som en anställde kan uppbära. Ersättningen till den anställde 
ska dock icke överstiga 60 % av månadsinkomsten från Bolaget vid anställningens upphörande 
och ej heller utgå för längre tid än 12 månader, respektive 6 månader vid uppsägning på grund av 
arbetsbrist, under vilken konkurrensförbudet enligt punkterna A-C gäller. 
 
Åtagande i punkterna om kundskydd och förbud mot värvningen enligt punkterna i 11 och 12 
gäller utan ersättningsskyldighet för Bolaget om annat inte skriftligen avtalas mellan parterna. 
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För fastställande av ersättningsbeloppet är den anställde skyldig att fortlöpande hålla Bolaget 
underrättat om storleken av sina inkomster i ny förvärvsverksamhet och de ersättningar som den 
anställde kan uppbära. Bolaget kan genom meddelande till den anställde befria denne från 
skyldigheten att iaktta Konkurrensförbudet i punkterna A-C ovan i denna punkt 8 varvid 
Bolagets ersättningsskyldighet omgående upphör. 
 
Ersättningen enligt ovan utgår först fr.o.m. den dag, då Bolaget genom rekommenderat brev 
erhållit del av den anställdes framställning därom. Om den anställde avskedas på grund av grovt 
avtalsbrott har Bolaget rätt att dra in förmånen av ersättningen enligt ovan. Vad som sägs i denna 
paragraf utgör tillägg till 7§ 2st. lagen om skydd för företagshemligheter. 
 
Vid anställningens upphörande har den anställde inte rätt att var sig själv eller via annan, ta över 
Bolagets kunder, eller tidigare kunder, leverantörer och samarbetspartners till ett med Bolaget 
konkurrerande företag, inklusive egen enskild firma. Den anställde förpliktar sig att avstå från 
dessa kunder, eller tidigare kunder, och ska i stället verka för att de kvarstår och återgår till 
Bolaget. Den anställdes åtagande gäller under anställningstiden och för en period av tre (3) år 
från anställningens upphörande. Med att ”ta över” kunder avses även att, direkt eller indirekt, 
erbjuda eller leverera eller ha kontakt med Bolagets kunder angående verksamhet som 
konkurrerar med Bolagets verksamhet. 
 
Med Bolagets kunder avses sådana kunder som Bolaget vid tidpunkt för anställningens 
upphörande har i Registren eller har haft under en period om 2 år dessförinnan. Med kunder 
avses även potentiella kunder som vid tidpunkten för anställningens upphörande, eller en period 
om två (2) år dessförinnan, fört förhandlingar med Bolaget. 
 
Bryter den anställde mot ovanstående regler om kundskydd ska denne, oberoende av om skada 
uppstått eller inte, vid anfordran till Bolaget utge vite om fem (5) månadslöner i varje enskilt fall. 
Med månadslön avses den fasta månadslönen vid anställningsavtalets tecknade. Den anställde är 
medveten om att Bolaget i händelse av avtalsbrott kan begära att domstol bestämmer 
återkommande vite för de fall den anställde inte självmant upphör att bryta mot kundskyddet. 
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Bilaga 1.2 1969 års överenskommelse 
Kollektivavtalsöverenskommelse 1969 angående begränsning av användningsområdet för och 
innehållet i s.k. konkurrensklausuler i tjänsteavtal. 
 
Konkurrensklausuler i tjänsteavtal (utskrift efter SAF:s delägarcirkulär 5/70) Den 14 december 
1969 träffades uppgörelse mellan å ena sidan Svenska Arbetsgivare- föreningen samt å andra 
sidan Svenska Industritjänstemannaförbundet, Sveriges Arbetsledare- förbund och Sveriges 
Civilingenjörsförbund rörande löner, allmänna anställningsvillkor mm för industrins tjänstemän 
under åren 1970-1974. Till uppgörelsen har en särskild överenskommelse angående begränsning 
av användningsområdet för och innehållet i s.k. konkurrens- klausuler i tjänsteavtal. 
Överenskommelsens text återges nedan. Med anledning av innehållet i sista stycket av ingressen 
bör framhållas, att berörda arbetsgivarförbund godkänt överenskommelsen som kollektivavtal 
med arbetstagarorganisationerna. 
 
Den höga materiella standarden i Sverige beror på tekniska och kommersiella framsteg, som 
möjliggjort ständigt höjd produktivitet och förbättrad marknadsföring. 
 
Kraven på näringslivet avseende snabb produktivitetshöjning och förbättrad marknadsföring 
även framledes är utomordentligt starka. Mot bakgrund härav är snabb teknisk och kommersiell 
utveckling påkallad jämväl i framtiden. Medvetna om detta ägnar sig ett växandeantal företag åt 
produkt- och metodutveckling samt marknadsanalys och marknadsföring. Utvecklingsarbetet, 
som äger rum under medverkan av företagens anställda, leder emellanåt fram till know-how eller 
därmed jämförbart kunnande, som kan vara specifikt för de företag, där arbetet ägt rum. Det 
förekommer likaså, att arbetsgivare genom avtal förvärvar know-how eller därmed jämförbart 
kunnande. 
 
Företag, som utvecklat eller förvärvat kvalificerat kunnande, kan vara angelägna om att 
kunnandet förbehållas de egna arbetsplatserna. Det är av vikt för företagen, att deras anställda 
iakttager lojalitet och ej utåt ger spridning åt skyddsvärda företagshemligheter av ovan nämnd 
art. Detta gäller i synnerhet, när hemligheterna ej kan skyddas genom patent eller liknande 
registreringsförfaranden. För flertalet företag utgår bestämmelserna om lojalitet och diskretion i 
avtalen om allmänna anställningsvillkor ett tillräckligt skydd för ifrågavarande hemligheter. 
Ibland kan dock skyddet behöva utsträckas genom att företag och anställd ingår för längre tid 
bundet anställningsavtal eller genom att i anställningsavtal intages bestämmelse om längre 
uppsägningstid än vad som kan framgå av kollektivavtalens dispositiva 
uppsägningsbestämmelser. Stundom anses sig emellertid ett företag behöva kräva lojalitet och 
tystnadsplikt av en arbetsgivare även under viss tid efter anställningens upphörande. När sakliga 
skäl härför föreligger och när efter anställningstidens slut gällande allmän lojalitetsförklaring ej 
an anses tillfyllest som skydd, kan övervägs att i anställningsavtal mellan företag och 
arbetsgivare med inblick i skyddsvärda hemligheter och möjligheter att utnyttja kunskap därom 
intaga en klausul, enligt vilken arbetstagaren vid visst nominerat skadestånd förbinder sig att icke 
under fastställd tid efter anställningen upphörande ta befattning med verksamhet, vilken 
konkurrerar med företaget (konkurrensklausul). 
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Gentemot ett enskilt företags intresse att i vissa fall binda sina anställda med konkurrensklausuler 
kan dock anföras, att det för arbetstagarna liksom även för näringslivet i stort kan vara 
betydelsefullt, att de anställda har frihet att ta anställning där de bäst kan utnyttja utbildning, 
yrkeserfarenheter och specialkunskaper. Det framstår även som angeläget, att arbetstagare, som 
skaffat sig specialutbildning och erfarenhet inom visst område, får tillfälle att hos andra 
arbetsgivare tillgodogöra sig kunskaper inom samma område och att där skaffa sig vidgad 
erfarenhet och kunskap. 
 
Mot bakgrund av ovan intagna överväganden förklarar Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF) 
samt Svenska Industritjänstemannaförbundet (SIF), Sveriges Arbetsledarförbund (SALF) och 
Sveriges Civilingenjörsförbund (CF) sig vara ense om följande såvitt avser frågor om 
konkurrensklausulens användningsområde och innehåll samt om handläggningen av spörsmål 
rörande konkurrensklausuler, allt i den mån sagda frågor berör anställda, vilka är medlemmar av 
arbetstagarorganisationerna. 
 
SAF rekommenderar anslutna arbetsgivareförbund att godkänna avtalet så som kollektivavtal 
med SIF/SALF/CF gemensamt. Har arbetsgivarförbund förklarat sig berett att göra detta, 
förbinder sig SIF/SALF/CF att sluta sådant avtal. 
 
Användningsområde 
 

1. Konkurrensklausuler bör ifrågasättas blott hos sådana arbetsgivare, som är beroende av 
självständig produkt- eller metodutveckling och som genom utvecklingsarbete av angivet slag 
skaffar sig tillverkningshemligheter eller därmed jämförbart kunnande, vars yppande för 
konkurrenter skulle kunna medföra påtagligt men. Lika med sådana arbetsgivare skall anses 
företag, som genom avtal förvärvat tillverkningshemligheter etc. konkurrensklausuler bör vidare 
ifrågakomma blott för arbetstagare, som under anställningen får kännedom om 
tillverkningshemligheter eller därmed jämförbart kunnande och som genom utbildning eller 
erfarenhet har möjlighet att göra bruk av denna kännedom. 
 
Anmärkning 
Under förhandlingarna rörande förevarande överenskommelse uppkom frågan, huruvida 
försäljare eller kameral personal enligt överenskommelsen kunde bindas av konkurrensklausuler. 
Tjänstemannanparterna meddelade, att så kunde ske, under förutsättning att de i 
överenskommelsens punkt 1 intagna förutsättningarna vore uppfyllda. 
 

2. Vid avgörande av fråga, huruvida konkurrensklausul bör intagas i tjänsteavtalet för viss 
arbetstagare, samt vid fastställande av klausulens innehåll bör hänsyn tagas till å ena sidan vikten 
av det intresse som arbetsgivaren önskar skydda, men 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. 
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Anställer företag, som förvärvat know-how eller därmed jämförligt kunnande, person, som ej 
uppnått 27 års ålder och som vid anställningstillfället är nyexaminerad 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, vilket konkurrerar med arbetsgivaren, (bindningstiden), skall ej vara 
längre än den beräknade livslängden för arbetsgivarens skyddsvärda know-how eller därmed 
jämförbart kunnande. Med hänsyn till arbetstagarens intresse av att fritt kunna disponera över sin 
arbetskraft bör dock bindningstiden i normalfallet ej överstiga 24 månader eller, om ovan 
nämnda livslängd är kort, 12 månader. 

4. Normerat skadestånd bör sättas i rimlig relation till arbetstagarens lön. I allmänhet torde ett 
skadeståndsbelopp motsvarande sex genomsnittliga månadsinkomster utgöra tillräckligt skydd 
för konkurrensförbudet. 

Med genomsnittlig månadsinkomst avses här genomsnittet av de belopp som arbetstagaren per 
månad uppburit som fast lön, provision, tantiem etc under anställningsåret. Vid uträknandet av 
den genomsnittliga månadsinkomsten skall hänsyn tagas endast till tid, under vilken 
arbetstagaren i normal omfattning utfört arbete för arbetsgivarens räkning. 

5. I övrig bör konkurrensklausul utformas i överensstämmelse med vid denna överenskommelse 
fogad bilaga. 

Underrättelse om konkurrensklausul 

6. Införes konkurrensklausul i tjänsteavtal för arbetstagare, som är medlem av SIF, SALF eller 
CF skall arbetsgivaren ofördröjligen underrätta vederbörande klubb om detta. 

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

Regelbunden genomgång av beståendet av konkurrensklausuler 

7. Varje företag med en eller fler anställda, i vilkas tjänsteavtal konkurrensklausuler intagits, 
skall vid ordinarie lönerevisionsdatum vartannat år med början år 1971 till berörda lokala SIF-, 
SALF-, och CF-klubbar överlämna förteckning över alltjämt gällande konkurrensklausuler 
avseende SIF-, SALF-, och CF-medlemmar. Innan listorna uppgöres, skall man inom företaget 
överväga, om och i vad mån klausulerna är alltjämt påkallade. Förteckningen kan även upptaga 
anställda, för vilka konkurrensklausuler anses böra införas eller skärpas med med vilka företaget 
ännu ej träffat överenskommelse härom. 
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Om avlämnad lista icke upptager anställd, som enligt vad senast meddelats berörda klubb är 
kunden av konkurrensklausul, eller om företaget helt och hållet underlåter att till klubben 
överlämna förteckning över gällande konkurrensklausuler, förlorar ifrågavarande klausul(er) sin 
giltighet, därest företaget underlåter att vidtaga rättelse inom en vecka från det klubben påpekade 
underlåtenheten för företaget. 

Förhandlingsordning 

8. Har konkurrensklausul införts i visst tjänsteavtal och uppstår oenighet mellan arbetsgivaren 
och arbetstagaren rörande frågan, huruvida klausulen alltjämt är påkallad, eller rörande 
klausulens innehåll eller tillämpning, skall tvisten behandlas vid lokal förhandling i enlighet med 
föreskrifterna i huvudavtalen mellan å ena sidan SAF och å andra sidan SIF respektive SALF. 
Uppstår oenighet mellan arbetsgivare och arbetstagare i fråga om införande under bestående 
Anställning av konkurrensklausul i tjänsteavtalet eller i fråga om klausulens innehåll, skall 
tvisten likas och behandlas vid lokal förhandling enligt nyss nämnda huvudavtal. 

I övrigt gäller i fråga om lokal förhandling och ärendes fullföljande i central förhandling vad som 
stadgas i vederbörande huvudavtal. CF-medlemmar skall, såvitt avser förhandlingsordningen 
enligt ovan, anses fall under huvudavtalet SAF/SIF. 

Uppnås ej heller vid central förhandling enighet, kan tvisten hänskjutas till nedan angiven 
skiljenämnd för avgörande. Tvisten ska 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 samt fyra ledamöter 
jämte suppleanter. 

Ordförande och suppleanten för honom utses genom enhälligt beslut av SAF, SIF, SALF och CF 
gemensamt för tre år åt gången. 

Två ledamöter och suppleanter för dem utses av SAF. 

Två ledamöter och suppleanter för dem utses genom enhälligt beslut av SIF, SALF och CF 
gemensamt. 

Nämnden är beslutför endast om den är fulltalig. 

Varje ledamot (resp suppleant i förekommande fall) äger en röst. Såsom nämndens beslut gäller 
den mening, varom flertalet förenar sig. De med ordförandens resp hans suppleants deltagande i 
nämndens verksamhet förenade kostnaderna skall bäras av organisationerna gemensamt, varvid 
SAF svarar för hälften samt SIF, SALF och CF gemensamt för återstoden. De kostnader som 
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uppkommer till följd av ledamots (suppleants) deltagande i nämnden verksamhet, skall bäras av 
organisation, som utsett ledamoten (suppleanten). 

För nämndens verksamhet skall i övrigt tillämpliga delar gälla lagen om skiljeman. 

Överenskommelsen giltighetstid 

10. Mellan SAF, SIF, SALF och CF gäller denna överenskommelse fr o m den 1 januari 1971 
och till vidare med ett års uppsägningstid. Överenskommelsen må dock ej genom uppsägning 
bringas att upphöra förrän fr o m den 1 april 1975. Om någon av de avtalsslutande parterna 
uppsäger avtalet, skall det efter uppsägningstidens utgång anses ha upphört att gälla även för de 
återstående parterna, därest ej annat överenskommes mellan dem. 

Anmärkning 

Under förhandlingarna rörande förevarande överenskommelse nåddas enlighet om att 
överenskommelsen skulle träda i kraft först den 1 januari 1971, detta för att underlätta för 
företagen att anpassa sina rutiner. Man var emellertid ense om att det vore ett gemensamt 
önskemål, att de materiella reglerna om möjligt började tillämpas redan under år 1970. 
Stockholm den 14 december 1969 Svenska Arbetsgivareföreningen, Sveriges 
Arbetsledarförbund, Sveriges Civilingenjörsförbund, Svenska Industritjänstemannaförbundet. 

Bilaga Formulär till konkurrensklausul att intagas i tjänsteavtal 

1. Den anställde må icke under en tid av … månader, räknat från anställningens upphörande, a) 
taga anställning inom sådant verksamhetsområde hos med arbetsgivaren konkurrerande företag, 
att detta kan tänkas komma att utnyttja företagshemligheter, varom den anställde erhållit 
kännedom hos arbetsgivaren, eller 

b) ingå såsom delägare i sådan företag eller på annat sätt bistå sådan företag med råd eller dåd, 
eller 

c) själv eller genom annan starta eller driva med arbetsgivaren konkurrerande verksamhet. Har 
det konkurrerande företaget två eller flera verksamhetsområden inom ord, där anställning 
ifrågasättes, skall samtliga beaktas vid tillämpningen av stycke a) ovan. 

Konkurrensförbudet gäller ej i följande fall: 

a) När arbetsgivaren sagt upp anställningsavtalet. När arbetsgivarens uppsägning föranletts av 
avtalsbrott från den anställdes sida gäller dock konkurrensförbudet. 

b) När den anställde sagt upp anställningen och detta föranletts av avtalsbrott från arbetsgivarens 
sida. Med avtalsbrott förstås sådan åtgärd eller underlåtenhet, som ger motparten rätt att häva 
anställningsavtalet med omedelbar verkan. 
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2. Om tjänsteavtalet upphör att gälla efter uppsägning på annan grund än pensionering, är 
arbetsgivaren pliktig att som ersättning för olägenhet, som gällande konkurrensförbud innebär för 
den anställde, till den anställde per månad utbetala skillnaden mellan den anställdes 
arbetsinkomst hos arbetsgivaren vid anställningen upphörande och den (lägre) inkomst som den 
anställde därefter intjänar i ny förvärvsverksamhet. Ersättningen skall dock icke överstiga 60 % 
av månadsinkomsten från arbetsgivaren vid anställningens upphörande och ej heller utgå för 
längre tid än den period, under vilken konkurrensförbudet gäller. För fastställande av 
ersättningsbeloppet är den anställde skyldig att fortlöpande hålla arbetsgivaren underrättad om 
storleken av sina inkomster i ny förvärvsverksamhet. 

Ersättning enligt ovan utgår först fr om den dag, d. arbetsgivaren genom rekommenderat brev 
erhållit del av den anställdes framställning därom. 

Om den anställde avskedas på grund av grovt avtalsbrott, kan arbetsgivaren efter hörande av sitt 
arbetsgivareförbund och av arbetstagarorganisationen, som den anställde må tillhöra (SIF, SALF 
resp CF), helt eller delvis draga in förmånen av ersättning enligt ovan. 

3. Arbetsgivaren kan genom meddelande till den anställde befria denne från skyldigheten att 
iaktta konkurrensförbudet, varvid arbetstagarens ersättningsskyldighet enligt punkt 2 ovan 
upphör. 

Vid tillämpningen härav märkes dock följande: Meddelar den anställde arbetsgivaren, att han 
överväger att sluta sin anställning skall arbetsgivaren, om den anställde så begär, inom en vecka 
meddela, huruvida och i vad mån arbetsgivaren avser att låta konkurrensklausulen äga giltighet. 
Ett sådant meddelande får ej ensidigt ändras av arbetsgivaren, förrän tolv månader förflutit från 
det meddelandet lämnades. 

4. Om den anställde avsiktligt eller genom grov vårdslöshet överträder konkurrensförbudet, är 
han skyldig att för varje gång så sker till arbetsgivaren utgiva nominerat 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 i arbetsgivarens räkning. 

Om det med hänsyn till den anställdes ringa skuld, arbetsgivarens förhållande i avseende å 
tvistens uppkomst eller omständigheterna i övrigt finnes skäligt, må skadeståndets belopp 
nedsättas; fullständig befrielse från skadeståndsskyldighet må ock äga rum. 

Anmärkning 

Har den anställde brutit konkurrensförbudet genom att taga anställning hos konkurrerande 
företag, kan, såsom framgår av det ovanstående, normerat skadestånd utkrävas av honom. Den 
omständigheten, att den anställde sedan förhållandet påtalats fortsätter sin anställning hos det 
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konkurrerande företaget, skall ej anses innebära ny överträdelse av denna konkurrensklausul. 

5. Uppstår oenighet mellan arbetsgivaren och den anställde med avseende på fråga, som regleras 
i denna konkurrensklausul, skall tvisten handläggas i den ordning, som stadgas i 
överenskommelsen den 14 december 1969 mellan Svenska Arbetsgivarföreningen samt Svenska 
Industritjänstemannaförbundet, Sveriges Arbetsledarförbund och Sveriges Civilingenjörsförbund 
angående begränsning av användningsområdet för och innehållet i så kallad konkurrensklausuler 
i tjänsteavtal. 
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Bilaga 1.3 Rättsfall som används och är av intresse för uppsatsen  
 
AD 1992 nr 9  
Rättsfallet handlade om en revisor som hade fast anställning och i och med detta även goda 
anställningsvillkor samt förmåner. Bindningstiden på klausulen var tre år och omfattade endast 
den östra regionen av bolaget. AD dömde att klausulen var skälig då han fritt kan verka i alla 
andra delar av landet samt även i den östra regionen om han inte arbetar med de klienter som 
bolaget hade när han började sin anställning. AD ansåg även att den var skälig då arbetstagaren 
endast begränsades marginellt av begränsningen samt att han har fått ersättning under tiden. 

AD 1993 nr 40  
Rättsfallet handlade om en högt uppsatt affärsman vars ställning mot bolaget inte ansågs som 
svag utan han samt arbetsgivaren ansågs vara jämbördiga. Anställde hade brutit mot klausulen då 
han bedrev konkurrerande verksamhet. Anledningen till klausulen var att personen i fråga hade 
en så pass hög ställning och lätt kunde ta med sig kunder. Klausulen skulle alltså skydda 
företaget för att arbetstagaren skulle ta med sig deras tillverkare i Kina och arbetsdomstolen 
godkände att de hade ett sådant skydd. De ansåg således att den anställde brutit mot 
konkurrensklausulen och fick betala tillbaka avgångsvederlaget samt rättegångskostnader + 
räntor. 

AD 1994 nr 65 
Rättsfallet handlade om en biträdande jurist som varit bunden av en konkurrensklausul att hon 
under tre års tid inte fick arbeta med en konkurrerande verksamhet. Hon blev uppsagt från sin 
anställning och tog en ny inom ett och ett halvt år. AD fastställde Tingsrättens dom och 
Tingsrätten konstaterade att konkurrensklausulen är betydligt mycket mer omfattande än den 
behöver vara i ett affärsmässigt ändamål för att förhindra arbetstagaren från att ta med sig 
kunder. Det innebar alltså inte endast en marginell inskränkning och hon hade inte fått några 
förmåner eller högre lön. Konkurrensklausulen var alltså inte godtagbar. 

AD 2001 nr 91 
 Rättsfallet handlade om en avdelningschef. Han hade kontakt med kunder redan under sin 
anställning med avsikt att ingå någon typ av avtal. Syftet med konkurrensklausulen från bolaget 
var att skydda exklusiva återförsäljningsföretag men avtalet med återförsäljaren sades upp redan 
när arbetstagaren jobbade där. Arbetsdomstolen fann ingen relevans i att diskutera ifall det skulle 
falla under lojalitetsplikten eller konkurrensklausulen. Han har inte ånjutit en högre lön och inga 
förmåner och begränsades helt att arbeta under ett år med det han har jobbat hela sitt liv inom. 
Konkurrensklausulen var således inte bindande för arbetstagaren. 

AD 2009 nr 63 
Rättsfallet gällde tre anställda i ett IT-bolag som startade ett eget bolag i samma bransch. Frågan 
gällde om de hade röjt företagshemligheter eller handlat illojalt mot tidigare arbetsgivare. 
Arbetsdomstolen ansåg inte att de röjt företagsinformation. Konkurrensklausulen gällde inte 
endast för Sverige utan även andra länder och personerna i fråga fick inte arbeta i samma bransch 
som de tidigare arbetat i under den tid de var bundna av klausulerna (mellan 6-12 månader). 
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Bolaget har under denna tid inte valt att ge någon form av kompensation. Arbetsdomstolen 
menar alltså att konkurrensklausulen är oskäliga enligt 38§ avtalslagen. 
 
AD 2010 nr 27 
Rättsfallet handlar om en gammal arbetstagare som tog med sig en del kunder till den nya 
arbetsgivaren. Konkurrensklausulen handlade endast om att skydda kundkretsen och ingen 
kompensation utgick till arbetstagaren under tiden personen var bunden av klausulen. 
Arbetsdomstolen bedömer att konkurrensklausulens främsta funktion varit att just skydda 
företaget mot att fråntas sina befintliga kunder och att intresset för det skyddet var berättigat. De 
anser även att konkurrensklausulen är en mindre inskränkning i hans möjligheter som anställd. 
Den anställde kontaktade kunder direkt efter sin anställning och att han således har brutit mot sitt 
konkurrensförbud. Ett interimistiskt beslut fattades att han inte fick fortsatta arbeta med den 
konkurrerande verksamheten till slutlig dom fastställts. Då bolaget lidit skada av hans brott så 
anses han ersättningsskyldig för den skada som har uppkommit. Han har alltså uppsåtligen 
utnyttjat företagshemligheter. Han har alltså brutit mot lagen om skydd för företagshemligheter 
och 7§ stadgar att han blir ersättningsskyldig. 

AD 2010 nr 53  
Rättsfallet handlar om en konkurrensklausul där bindningstiden uppgick till 5 år vilket 
arbetsdomstolen ansåg var ”avsevärt längre än praxis”. Även begränsades arbetstagaren till att 
han inte fick arbeta med de 8000 kunder som bolaget hade. Då han jobbade som 
försäkringsmäklare och personer kontaktade honom ansåg arbetsdomstolen att det var för många 
kunder att begränsa till. Den geografiska utsträckningen var även hela landet och 
arbetsdomstolen ansåg alltså att han inte begränsades marginellt utan att konkurrensklausulen var 
oskälig enligt 38§ avtalslagen. 
 
AD 2013 nr 24 
Rättsfallet från 2013 konstaterade att skälighetsbedömningen av klausulen ska göras från 
ordalydelsen då klausulen upphörde. Det handlade om en marknadschef på ett factoringbolag där 
konkurrensklausulen begränsade honom till att ta anställning eller jobba med konkurrerande 
verksamhet i 12 månader. Arbetsdomstolen såg tiden som relativt lång då den avsåg all 
konkurrerande verksamhet samt att ingen ersättning skulle utgå under tiden. Då 
konkurrensklausulen inte endast skulle skydda kundkretsen sågs den som oskälig. I rättsfallet 
konstateras även vikten vid att även om en konkurrensklausul anses vara oskälig så kan 
fortfarande lagen om företagshemligheter falla in. Personen i rättsfallet blev skyldig att erlägga 
skadestånd på grund av att han bröt mot 7-8§§ i lagen om företagshemligheter.  
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Bilaga 1.4 Det nya avtalet från 1 december 2015 
Avtal om användning av konkurrensklausuler i anställningsavtal, skall gälla från och med 1 
december 2015 
 
Avtal om användning av konkurrensklausuler i anställningsavtal mellan Svenskt Näringsliv och 
PTK 
 
Parterna är överens om att det i samtliga typer av företag kan finnas företagshemligheter som är 
av stor betydelse för verksamheten. Utvecklingen gär mot att företagshemligheter far större 
betydelse i konkurrenshänseende.  
 

Det är av vikt för företagen och deras anställda att företagshemligheterna kan behållas i 
verksamheten och inte används i konkurrerande verksamhet. Detta gäller särskilt, när 
företagshemligheterna inte kan skyddas genom patent eller liknande registreringsförfaranden.  
 
För vissa företag utgör bestämmelserna om lojalitet och diskretion kolleklivavtalen om allmänna 
anställningsvillkor ett tillräckligt skydd för företagshemligheter. 1 vissa fall anser sig dock ett 
företag behöva kräva lojalitet och tystnadsplikt av en arbetstagare även under viss tid efter 
anställningens upphörande genom en konkurrensklausul.  
 
Det är samtidigt viktigt att värna om den fria konkurrensen i näringslivet, samt att möjliggöra för 
enskilda individer att kunna utnyttja sina yrkeskunskaper och sitt personliga kunnande på hela 
arbetsmarknaden. En god rörlighet på arbetsmarknaden är viktig för både arbetsgivare och 
arbetstagare. Införande av en konkurrensklausul i ett anställningsavtal ska därför ske efter 
prövning av behovet i det enskilda fallet och parterna är medvetna om att gällande rätt innebär en 
restriktiv hållning till konkurrensklausuler.  
 

Anm, 1 Begreppet företagshemligheter används i samma betydelse som begreppet dag har i 
lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter. Eventuella lagändringar ska inte innebära 
att avtalets begrepp ändras.  
 
Anm. 2 Begreppet utanförstående används i betydelsen oorganiserade och andra tjänstemän 
som inte är bundna av avtalet genom medlemskap i en kollektivavtalsbunden 
tjänstemannaorganisation.  
 
Anm. 3 1 de fall skriftligt besked föreskrivs ska det förstas som en ordningsregel och inte ett 
formkrav. 

 
1. Tillämpningsområde  
 
1.1. Detta avtal är tillämpligt för medlemmar av arbetsgivarorganisationer som antagit avtalet, 
samt för medlemmar av tjänstemannaorganisationer som antagit avtalet. Avtalet är även 
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tillämpligt för utanförstående arbetstagare hos företag som är bundna av avtalet. 
 
1.2. Detta avtal är tillämpligt på sådana konkurrensklausuler som införs i anställningsavtal i 
samband med anställningens ingående eller under bestående anställning och som innebär ett 
förbud mot att ta anställning i eller på annat sätt bedriva eller ta befattning med konkurrerande 
verksamhet. 1 Parterna är medvetna om all det förekommer andra typer av avtal som syftar till att 
ge arbetsgivaren ett skydd mot konkurrerande verksamhet och är ense om att detta avtal inte har 
tillämpning pä andra typer av avtal än de som anges i första stycket.  
 
1.3. Arbetstagare som med hänsyn till arbetsuppgifter och anställningsvillkor far anses ha 
företagsledande eller därmed jämförlig ställning är undantagna frän avtalets tillämpning.  
 
2. Införande av en konkurrensklausul i ett anställningsavtal  
 
2.1. Som förutsättning för att avtala om en konkurrensklausul med en arbetstagare gäller att det i 
arbetsgivarens verksamhet finns företagshemligheter samt att   
 

-det föreligger en risk att arbetsgivaren skulle lida skada konkurrenshänseende om 
företagshemligheterna skulle röjas och användas i konkurrerande verksamhet och att  
 
-arbetstagaren i anställningen har tillgång till eller far kännedom om företagshemligheter, 
samt att arbetstagaren genom utbildning eller erfarenhet har möjlighet att använda 
företagshemligheterna pa ett sätt som medför skada i konkurrenshänseende. 
 

 
Konkurrensklausuler ska alltså användas restriktivt och inte för arbetstagare som inte själva har 
kunskap och förmåga att använda företagshemligheterna. Någon begränsning föreligger inte i 
förhållande till en specifik yrkeskategori i och för sig, utan en bedömning av behov och skälighet 
ska göras i det enskilda fallet. 
 
En konkurrensklausul kan normalt inte träffas med en arbetstagare vars anställning gäller för viss 
tid.  
 
An m.  
Parterna är överens om att det i undantagsfall kan vara befogat med en konkurrensklausul även i 
anställning för viss tid, t.ex. för anställda som fortsätter att vara anställda efter att de har fyllt 67 
är. En annan situation där det kan vara befogat är för anställda med särskilda expertkunskaper 
och där alternativet till en visstidsanställning kan vara ett uppdragsavtal, 1 vilket regler om 
konkurrensförbud kan gälla. 1 de fall ett avtal om visstidsanställning innehåller en 
konkurrensklausul, ska regeln om att en konkurrensklausul inte kan göras gällande om en 
anställning upphör etter uppsägning på grund av arbetsbrist inte tillämpas det fallet att 
visstidsanställningen upphör vid den avtalade tiden och inte följs av en ny anställning.  
 
3. intresseavvägning  
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Vid bedömning i enskilt fall kring lämpligheten och skäligheten i att ta in en konkurrensklausul i 
ett anställningsavtal ska arbetsgivarens intresse av att företagshemligheterna kan behållas i 
verksamheten och inte komma till användning utanför densamma vägas mot arbetstagarens 
intresse av att fritt kunna utnyttja sina kunskaper och sin förmåga och den olägenhet som en 
konkurrensklausul därmed innebär. 1 intresseavvägningen ska beaktas arbetsgivarens 
verksamhetsområde och bransch samt arbetstagarens arbetsuppgifter, utbildning och erfarenhet, 
ansvarsområde, ställning, m.m.  
 
4. Tillämpningsundantag  
 
4.1. Konkurrensklausul kan inte göras gällande när anställningen upphört p.g.a. att arbetsgivaren 
sagt upp anställningsavtalet på grund av arbetsbrist, att arbetsgivaren valt att upplösa 
anställningsförhållandet enligt 39 § anställningsskyddslagen, eller att arbetsgivaren i väsentlig 
män har åsidosatt sina åligganden mot arbetstagaren med verkan att arbetstagaren haft grundad 
anledning att frånträda anställningen.  
 
4.2. Konkurrensklausul för arbetstagare som vid anställningstillfället är nyutexaminerad bör 
utformas på så vis att klausulen inte kan göras gällande tidigare än sex månader efter 
anställningstillfället, såvida inte särskilda skäl talar för annat.  
 
5. Klausulens utformning  
 
Konkurrensklausul ska vara skälig. Vid bedömning av skälighet ska tas beaktande vad som sägs i 
5.1 5.2.  
 
5.1. Bindningstid  
 
En konkurrensklausul ska inte ha längre bindningstid än som svarar mot arbetsgivarens behov. 
Med beaktande av den intresseavvägning som måste göras bör bindningstiden inte överstiga 9 
månader, om tiden under vilken det finns risk för att företagshemligheterna utgör fara i 
konkurrenshänseende är kort. 1 andra fall ska bindningstiden inte överstiga 18 månader, om det 
inte finns särskilda skäl för detta.  
 
5.2. Ekonomisk ersättning  
 
5.2.1. Arbetsgivaren ska kompensera arbetstagaren, om arbetstagaren är förhindrad att ta 
anställning i eller på annat sätt bedriva eller ta befattning med annan verksamhet på grund av 
konkurrensförbud.  
 
5.2.2. Om en konkurrensklausul gäller och anställningen upphört på annan grund än 
pensionering, är arbetsgivaren skyldig att under den tid då konkurrensförbudet är i kraft till 
arbetstagaren per månad utbetala skillnaden mellan arbetstagarens arbetsinkomst hos 
arbetsgivaren vid anställningens upphörande och den (lägre) inkomst som arbetstagaren har eller 
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kunde ha haft i annan verksamhet. Den ersättning som den tidigare arbetsgivaren betalar ska 
dock inte överstiga 60 % av den tidigare månadsinkomsten vid tiden för anställningens 
upphörande. Månadsinkomsten beräknas som ett genomsnitt av de belopp som arbetstagaren har 
haft som fast lön, provision, bonus, etc. under det senaste anställningsåret. Hänsyn ska endast tas 
till tid under vilken arbetstagaren utfört arbete i normal omfattning enligt gällande 
anställningsavtal.   
 
5.2.3. Vid bedömningen av arbetsgivarens ersättningsskyldighet ska beaktas om det finns ett 
orsakssamband mellan konkurrensklausulen och den lägre inkomst som arbetstagaren har eller 
kunde ha haft. Arbetsgivaren är inte ersättningsskyldig om det kan visas att den lägre inkomsten 
inte beror på konkurrensklausulen. Arbetstagaren ska, i den mån det är skäligt, begränsa den 
inkomstförlust som kan följa av konkurrensförbudets tillämpning.  
 
5.2.4. Arbetstagaren är på begäran skyldig att i skälig utsträckning lämna de uppgifter, bl.a. om 
storleken av sina inkomster i ny förvärvsverksamhet, som arbetsgivaren behöver för att bedöma 
vilken ersättning som ska betalas.  
 
5.2.5. Om anställningsavtalet upphört att gälla efter avskedande kan arbetsgivaren, efter det att 
frågan tagits upp till överläggning med berörd arbetsgivarorganisation samt den 
tjänstemannaorganisation som arbetstagaren är medlem i eller, för oorganiserad, skulle ha varit 
medlem i, helt eller delvis dra in ersättningen.  
 
5.3. Normerat skadestånd  
 
5.3.1. Normerat skadestånd vid arbetstagarens brott mot konkurrensklausulen ska vara satt rimlig 
relation till arbetstagarens lön. Normalt bör ett skadeståndsbelopp, för varje avtalsbrott, 
motsvarande sex genomsnittliga månadsinkomster, beräknat på samma sätt som i 5.2.2., utgöra 
tillräckligt skydd för konkurrensförbudet.  
 
Anm.  
 
Att behålla en konkurrerande anställning eller att fortsätta en konkurrerande verksamhet ska inte 
betraktas som ett nytt avtalsbrott. För dessa fall ska stället bestämmelsen 5.4 tillämpas.  
 
5.3.2. Skadeståndsbeloppet kan jämkas, om det är skäligt med hänsyn till omständigheterna.  
 
5.4. Återkommande vite  
 
5.4.1. Om arbetstagaren tagit en enligt konkurrensklausulen otillåten anställning eller på annat 
sätt, direkt eller indirekt, bedriver otillåten konkurrerande verksamhet, och fortsätter eller 
återupptar den konkurrerande verksamheten sedan brottet mot klausulen påtalats, ska den i 
punkten 9 angivna skiljenämnden kunna besluta om återkommande (perdurerande) vite, d.v.s. 
vite avseende viss tidsperiod, t.ex. för varje dag, vecka, eller månad som brottet fortgår.  
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5.4.2. Skiljenämnden ska kunna besluta om vitet i syfte att konkurrensen ska upphöra. Vid 
utformning och bestämmande av återkommande viten ska beaktas att syftet med 
konkurrensklausuler är att förhindra konkurrerande verksamhet, och att arbetsgivaren därmed har 
ett berättigat intresse av att fä den konkurrerande verksamheten att upphöra.   
 
5.4.3. Återkommande vite i syfte att få en otillåten konkurrerande verksamhet att upphöra kan 
bestämmas säväl slutligt som genom interimistiskt beslut. Prövning av ett interimistiskt yrkande 
kan tas upp av den i punkten 9 angivna skiljenämnden även om arbetsgivaren inte fullgjort 
förhandlingskraven enligt gällande förhandlingsordning, eller beträffande utanförstående 
arbetstagare, erbjudit överläggning. För att arbetsgivarens yrkande om interimistiskt beslut ska 
bifallas fordras att arbetsgivaren visar sannolika skäl att det kan befaras att arbetstagaren bryter 
mot konkurrensklausulen på sätt som sägs i 5.4.1.  
 
5.4.4. Beträffande prövning av yrkande om vite gäller i övrigt 15 kap rättegångsbalken i 
tillämpliga delar. Beträffande beslut av skiljenämnden rörande återkommande vite tillämpas 17 
kap 14 § Rättegångsbalken  
 
6. Besked om giltighet och upphävande  
 
6.1. Arbetstagare som är bunden av en konkurrensklausul och anser att det inte längre finns 
behov av klausulen ska ta upp frågeställningen med sin arbetsgivare. En arbetsgivare ska också 
överväga om det kvarstår behov av en konkurrensklausul och kan under anställningen ensidigt 
begränsa eller upphäva en konkurrensklausul. 1 diskussionen mellan parterna ska det seriöst 
övervägas vilka behov som finns av konkurrensklausulen.  
 
En arbetsgivare som begränsar eller upphäver en konkurrensklausul ska skriftligen underrätta 
arbetstagaren om förändringen.  
 
6.2. Arbetstagare som är bunden av en konkurrensklausul bör meddela arbetsgivaren för det fall 
arbetstagaren avser att sluta sin anställning. Syftet är att parterna ska överlägga om 
konkurrensklausulens tillämpning. Inför och under överläggningen är arbetstagaren skyldig att 
till arbetsgivaren lämna de uppgifter som behövs för att överläggningen ska bli meningsfull och 
för arbetsgivarens bedömning, bl.a. i vad man arbetstagaren överväger att ta anställning i eller på 
annat sätt direkt eller indirekt bedriva verksamhet som avses med konkurrensklausulen. Även en 
arbetstagare som säger upp anställningen utan att dessförinnan meddela arbetsgivaren, är skyldig 
att på begäran överlägga med arbetsgivaren pä samma sätt som sägs i första stycket. 
Arbetsgivaren ska på arbetstagarens begäran meddela om arbetsgivaren vill att 
konkurrensklausulen ska gälla eller inte. Arbetsgivaren kan begränsa konkurrensklausulen vad 
gäller förbudets omfattning och bindningstiden. Arbetsgivaren ska lämna skriftligt besked till 
arbetstagaren rörande konkurrens klausulen snarast, men senast inom två veckor från det att 
arbetstagaren lämnat de uppgifter arbetsgivaren behöver. Arbetsgivaren kan inte ensidigt ändra 
sitt besked. För en arbetstagare som sagt upp sin anställning utan att dessförinnan meddela 
arbetsgivaren enligt andra stycket gäller följande. Om arbetstagaren kan visa att han eller hon 
inrättat sig efter konkurrensklausulen vad avser omfattning och bindningstid och anser 
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arbetstagaren att arbetsgivarens besked, att konkurrensförbudets omfattning och bindningstid 
begränsas, skapar väsentlig olägenhet kan arbetstagaren yrka jämkning av klausulen, t.ex. vad 
gäller arbetstagarens rätt till ersättning. Det ska beaktas om parterna har behandlat 
frågeställningen om behovet av klausulen enligt punkten 6.1, samt om inskränkningen av 
konkurrensklausulen medför oskäliga effekter för arbetstagaren. Jämkningsfrågan ska bedömas 
med utgångspunkt i detta avtals syften.  
 

An m.  
 
Punkten 6 ska tillämpas även när en anställning upphör på grund av pensionering,  

 
7. Exempelklausul  
 
7.1. Till vägledning hur en konkurrensklausul kan utformas biläggs en exempelklausul till denna 
överenskommelse (se Bilaga 1 till avtalet). Texten i exempelklausulen utgör inte en del av 
kollektivavtalet.  
 
8. Förhandlingsordning  
 
8.1. Tvist rörande tolkning och tillämpning av detta avtal eller av konkurrensklausul som träffas 
med stöd av detta avtal ska behandlas i enlighet med den på aktuellt förbudsområde gällande 
förhandlingsordningen.  
 
8.2. Efter central förhandling kan part hänskjuta tvisten till den skiljenämnd som regleras i punkt 
g för avgörande. Tvisten ska hänskjutas till nämnden inom den tid som anges i tillämplig 
förhandlingsordning. 1 annat fall har part förlorat sin talan.  
 
8.3. Uppstår tvist rörande tolkning och tillämpning av detta avtal eller konkurrensklausul som 
träffas med stöd av delta avtal i förhållande till en utanförstående arbetstagare ska arbetsgivaren 
skriftligen erbjuda arbetstagaren att begära överläggning. Den utanförstående arbetstagaren kan 
da begära överläggning inom två veckor. Halls överläggning, men leder överläggningen inte till 
enighet, kan part föra tvisten till den skiljenämnd som regleras i punkt 9 för avgörande inom tre 
månader frän den dag sammanträde för överläggning avslutades. 1 annat fall har part förlorat sin 
talan. Om överläggning inte hälls räknas fristen att påkalla skiljeförfarande frän utgången av den 
tid inom vilken arbetstagaren haft möjlighet att begära överläggning. Att erbjudande om 
överläggning inte lämnats innebär inte i sig att part förlorat sin talan.  
 
9. Skiljenämnd  
 
För den i punkt 8 ovan nämnda skiljenämnden gäller de regler som framgår av Bilaga 2, samt i 
tillämpliga delar lagen om skiljeförfarande.   
 
10. Överenskommelsens giltighetstid m.m.  
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Denna överenskommelse gäller mellan Svenskt Näringsliv och PTK (fr.o.m. den 2 juli 2015 och 
tills vidare med ett års uppsägningstid).  
 
Konkurrensklausul i ett anställningsavtal där överenskommelsen om konkurrens klausul träffats 
före den 1 december 2015 ska bedömas enligt de regler i lag eller kollektivavtal som gällde vid 
den tidpunkt överenskommelsen ingicks.  
 
Konkurrensklausuler som överenskommits den 1 december 2015 eller senare ska prövas enligt 
det nya avtalet om användning av konkurrensklausuler i anställnings avtal för förbund som 
antagit avtalet.  
 
För förbund som varit bundna av 1969 ars överenskommelse är parterna överens om att det 
kollektivavtalet har efterverkan till dess att det nya avtalet om användning av 
konkurrensklausuler trätt i kraft genom antagande på avtalsområdet. Även för förbund som 
eventuellt inte antar det nya avtalet upphör efterverkan den 1 december 2015.  
 
1 fråga om forum och processuella regler gäller följande. 1 tvist gällande konkurrensklausul som 
överenskommits före den 1 december 2015 tillämpas de regler för förhandlingar och slutlig 
prövning som gällde vid den tidpunkt överenskommelsen om konkurrensklausul träffades. För 
parter som varit bundna av 1969 års överenskommelse och som antagit det nya avtal om 
användning av konkurrensklausuler i anställningsavtal gäller emellertid att skiljeförfarande ska 
ske enligt de skiljedomsregler som finns i bilaga 1 i samtliga tvister om konkurrens klausuler om 
påkallandet skett den 1 december 2015 eller därefter.  
 
Stockholm den 2juli 2015 Christer Ågren Svenskt Näringsliv  
Niklas Hjert PTK  
 
 Bilaga 1 till avtalet om användning av konkurrensklausuler i anställningsavtal  
 
Exempelklausul Konkurrensförbud i anställningsavtal, träffat i enlighet med avtalet om 
användning av konkurrensklausuler i anställningsavtal  
 
1. Tjänstemannen XX och Aktiebolaget YY är överens om att XX har tillgång till eller lär 
kännedom om företagshemligheter som finns i verksamheten och att XX har möjlighet att 
använda företagshemligheterna på ett sätt som kan medföra skada i konkurrenshänseende.  
 
(Det kan finnas anledning att ange vad slags företagshemligheter det främst är fråga om. Det bör 
dock uppmärksammas att konkurrensklausuler oftast är avsedda att gälla under lång 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, 
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a. ta anställning hos företag som bedriver verksamhet i konkurrens med arbetsgivaren  
b. på annat sätt direkt eller indirekt bedriva eller medverka i verksamhet som 

konkurrerar med verksamheten i YY  
 

(Om möjligt bör det i konkurrensklausulen anges exempel på vad slags verksamhet som ‘tY 
anser vara konkurrerande verksamhet. En sådan uppräkning bör av samma skäl som nyss 
nämnts alltid vara exemplifierande.)  
 
Om XX bryter mot konkurrensförbudet ska XX betala normerat skadestånd motsvarande x 
gånger XX månadsinkomst för varje nytt avtalsbrott. Månadsinkomsten beräknas som ett 
genomsnitt av de belopp som XX hatt som fast lön, provision, bonus, etc. under det senaste 
anställningsåret.  
 
(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 medveten om att konkurrensförbudet inte gäller om XX sägs upp på grund av 
arbetsbrist.  
 
4. Vad gäller ersättning under tid da XX etter anställningen inte tar bedriva konkurrens samt 
andra regler för tillämpningen av konkurrensklausulen mellan XX och YY är parterna överens 
om att tillämpa de regler som anges i avtalet om användning av konkurrensklausuler i 
anställningsavtal.  
 
Xstad, dag, månad, år 
 
 XX    YY 
 

	


