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Förord 
 
Jag måste erkänna att de här orden skrivs med blandade känslor, oändlig lycka 

blandas med ett visst mått av vemod. Detta är nämligen de sista orden som jag sätter 

på pränt inom ramen för mina studier på juristprogrammet vid Uppsala universitet. 

Dessa ord ska inte bara knyta ihop 4,5 års heltidsstudier på en av landet mest populära 

utbildningar, utan också sätta avslut för en fantastisk, oförglömlig period i mitt liv.1 I 

skrivande stund är det inte många veckor kvar tills jag tar min efterlängtade 

juristexamen. Mina studieår i Uppsala kan inte sammanfattas på annat vis än att de 

utgjort ett enda långt och minnesrikt äventyr.2  

 

Det finns många som är värda att tackas under mina studieår: tusen tack älskade Marc 

för att du stått ut med mig under tuffa pluggperioder; ett innerligt tack till min 

underbara mamma Annelie, pappa Torbjörn och lillebror Pierre; tack till mina fina 

vänner Kajsa och Victoria som jag lärde känna på terminskurs ett och stort tack till 

min uppsatshandledare, juris doktor Mikael Hansson. Sist men inte minst, tack till 

arbetsgivarorganisationen Teknikföretagens förhandlingschef Anders Weihe och 

biträdande arbetsrättschefen John Wahlstedt. Tack för att ni gav mig möjligheten att 

ta del av er spännande värld, tack för att ni lyssnade på mina funderingar och idéer 

och tack för att jag fick möjlighet att följa den spännande förhandlingen av det nya 

kollektivavtalet rörande konkurrensklausuler i anställningsavtal. 

 

 

Jeanette Siwerman 

Uppsala, juni 2015  

                                            
1 Så vad ska jag nu göra när jag tillslut blivit ”stor”? Jag kan inte annat än svara som den typiske 
juristen förmodligen skulle göra: ”Det beror sig på…” 
2 Bland annat har detta äventyr inneburit att jag tillbringat otaliga trevliga stunder på Nationerna, 
lyckats bli bestulen på fyra cyklar, bott på sammanlagt fem olika adresser, blivit så pass närsynt av all 
läsning att jag tvingas anpassa mig till en blindare vardag samt överlevt fem kaotiska sista-april 
firanden (om än ett slutade med ett samtal till SOS). 
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Jag tycker att man ska byta jobb då och då. Jag tror på Hopp-Jerka. Han ser om sin kompetens, 

håller sin professionella profil aktuell och ser till att vara värdefull på arbetsmarknaden. Sverige 

skulle må ännu bättre om fler bytte jobb lite oftare, med all respekt för att det inte är alla 

förunnat att kunna göra det […].3 

  

                                            
3 Leinar C i Tryggheten som bytte skepnad från antologin Jobben kommer och går – behovet av 
trygghet består, av Petterson L-O och Teodorescu A, s 230. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

 
Det finns ingen kunskap som inte är värdefull.  

EDMUND BURKE (1729-1797) 
 

 

Den svenska företagsamheten har under de senaste decennierna gått från att bestå i ett 

utpräglat industrisamhälle till att bli alltmer beroende av teknologisk framväxt 

samtidigt som den ökande globaliseringen har medfört krav på en flexibel 

arbetsmarknad fri ifrån inlåsningseffekter. Industrisamhället har övergått i tjänste-

samhället som i sin tur kan sägas ha utvecklats till ett kunskapssamhälle. Så kallade 

kunskapsföretag4  har kommit att frodas i en allt snabbare takt.5 Utvecklingen med en 

liberalare syn på svensk marknadsekonomi har odlat nya behov utifrån 

konkurrenssynpunkt för aktörerna på arbetsmarknaden. I synnerhet inom teknik-

sektorns område, vilken traditionellt sett får anses ha bestått i huvudsak av fysisk 

metod- och produktutveckling, har det blivit vanligare att inte enbart syssla med 

materiell produktion av olika slag utan i större utsträckning erbjuda sina kunder 

informationstjänster och kunskapsbaserad metodverksamhet. 

                                            
4 Begreppet var fram tills för ett par år sedan relativt modernt även om det i sig inte åsyftar en särskilt 
nutida företeelse. Ett målande exempel på en kunskapsverksamhet som funnits i många år är 
advokatbyråer vars verksamhet baseras på att erbjuda kunskapstjänster. Även arkitektkontor, 
revisionsbyråer och i allt större utsträckning även tillverkningsföretag sysslar numera med denna typ 
av verksamhet. Begreppet kommer att användas tämligen frekvent i uppsatsen. Den definition som 
åsyftas är den som utmärker företag med en produktion som kännetecknas av: icke standardiserad, 
kreativ, starkt individberoende, komplext problemlösande. Begreppsdefinitionen dyker tidigt upp i 
Sveiby K.E, Riesling A: Kunskapsföretaget. Närmare om begreppet kunskapsföretag se Sandgren C 
m.fl.: Kunskapsföretaget i ett rättsligt perspektiv – bolagsrätt, arbetsrätt, familjerätt, immaterialrätt, 
avtalsrätt, köprätt, skadeståndsrätt, skatterätt, särskilt s 28 ff och 77 ff.  
5 Att kalla denna marknadsutveckling för trend är måhända ett opassande ordval, snarare förhåller det 
sig så att denna tendens väl knappast har något direkt slut. Företagens beroende av de anställdas 
kunskap är tydlig i kunskapsföretagen, men i takt med att arbetsmarknaden utvecklas kommer de 
rättsliga aspekterna på vem som har kontrollen över kunskapen även att bli mer generellt intressant.  
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Att rättsligt kontrollera företagsspecifik kunskap är idag möjligt för företagen på olika 

sätt. Den moderna företagsamhetens behov av juridiskt beskydd för sin verksamhet är 

emellertid inte fullkomligt tillfredsställt. En konsekvens av detta är att 

konkurrensbegränsande avtal i form av så kallade konkurrensklausuler 6  i 

anställningsavtal har ökat och behovet av en modern reglering i svensk rätt är 

påtagligt. Konkurrensklausuler är ett instrument av såväl avtalsrättsliga, 

arbetsrättsliga, immaterialrättsliga, skadeståndsrättsliga och konkurrensrättsliga 

dimensioner. I den juridiska debatten har ämnet diskuterats flitigt det senaste 

decenniet och faktum är att antalet konkurrensbegränsande avtal har ökat inom hela 

det svenska näringslivet och i synnerhet inom tekniksektorn.7 Men det är inte vilken 

företagsspecifik kunskap som helst som bör kunna skyddas med konkurrensklausuler. 

Var gränsdragningen mellan personlig kunskap, allmänna yrkeskunskaper och 

företagsspecifik kännedom lämpligen bör gå är en rättslig utmaning som måste lösas 

varsamt.8 

 

Den företagsspecifika kunskapen har ett skyddsvärde inte bara för företagen utan 

även för arbetstagare och samhället i stort. Yrkeskunskapen för arbetsgivaren kan 

vara ett konkurrensmedel mot andra arbetstagare om arbetstillfällen. Samhället har ett 

intresse av att upprätthålla en sund konkurrens på arbetsmarknaden och bruket av 

                                            
6 På engelska används ofta termerna ancillary restraints eller non-competition clauses. 
7 Om denna uppfattning se exempelvis Domeij B: Anställda teknikers konkurrensklausuler, s 4; se 
yttrande i SOU 2008:63 Förstärkt skydd för företagshemligheter, s 342; se Zethraeus S: 
Konkurrensklausuler i anställningsavtal – särskilt vid kunskapsföretag; ett försök till 
rättslägesbeskrivning, i Festskrift till Hans Stark s 397; se Bernitz U: Svensk och europeisk 
marknadsrätt 1. Konkurrensrätten och marknadsekonomin grundvalar, s 121. 
8 Traditionellt sett har den skyddsvärda kunskapen varit materialiserad i företagets realkapital. 
Kunskapen kan alltså sägas ha varit tydligt kopplad till företaget och skild ifrån den som utför arbetet. 
Genom den utveckling som skett av arbetslivet så har den kunskap som förekommer i företagens 
verksamhet alltmer kommit att bli individburen av den anställde. Kunskapen är med andra ord inte 
längre skild från individiden utan finns ”i huvudet” på den anställde. Den konkreta rättsliga 
utmaningen, som är av stort intresse att se närmare på, är hur företagens intresse av att skydda den 
alltmer individburna kunskapen som finns i företaget kan möjliggöras så att en anställds möjlighet att 
fritt använda sig av sin yrkeskompetens inte blir alltför begränsad. 
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konkurrensklausuler kan i allra högsta grad påverka konkurrensen på marknaden. 

Såväl avtalsfriheten som närings- och yrkesfriheten utgör fundamentala rådigheter i 

svensk rätt.9 Närings- och yrkesfriheten skyddas under artikel 15 respektive artikel 16 

i EU:s rättighetsstadga, och får begränsas i den utsträckning artikel 52 medger.10  

 

Denna intressemotsättning mellan arbetsgivarens möjlighet att ta kontroll över 

verksamhetsanknutna kunskaper och den anställdes rätt att fritt välja yrkesbana utgör 

en konflikt som är komplex och nödvändig att rättsligt balansera ur ett konkurrens-

rättsligt och arbetsrättsligt perspektiv. Konkurrensklausuler regleras i svensk gällande 

rätt genom ett komplext regelverk som består av lagstiftning och kollektiv-

avtalsreglering, vilket för övrigt kännetecknar den svenska arbetsrättsliga regleringen 

i stort. På området har 1969 års överenskommelse ställning som betydande rättskälla, 

även utanför sitt direkta tillämpningsområde.11 Rättsläget har närmare formats genom 

en betydande rättspraxis.  

 

Mycket har hänt i och med omvärldens reformerande av arbetsmarknad och 

näringsliv sedan sextio- och sjuttiotalet och i skrivande stund är det normerande 

kollektivavtalet uppsagt. Svenskt Näringsliv sa upp kollektivavtalet under våren 2014 

och förhandlingar om ett nytt kollektivavtal mellan parterna sker under våren 2015. 

Anledningen till uppsägningen är att avtalet inte längre anses tillgodose arbets-

givarens moderna kunskapsverksamhet och behovet av att skydda företagsspecifika 

kunskaper. En ny, modernare reglering rörande konkurrensklausuler i anställnings-

avtal behöver enligt arbetsgivarsidan se dagens ljus för att balansen i 

                                            
9 Se Bernitz U: a a s 35 f. 
10 Se Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (2010/C 83/02). Vad gäller den 
Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
friheterna (EKMR) så innehåller denna inget uttryckligt stöd för näringsfriheten, men uttrycker ett 
skydd för egendom i artikel 1 i protokoll nr 1. 
11 Överenskommelse 1969 angående begränsning av användningsområdet för och innehållet i s.k. 
konkurrensklausuler i tjänsteavtal slöts av å ena sidan SAF (nuvarande Svenskt Näringsliv) samt å 
andra sidan SIF (nuvarande Unionen), SALF (nuvarande Ledarna) och CF (nuvarande Sveriges 
ingenjörer). Överenskommelsen finns i sin helhet bifogad i bilaga i slutet av detta arbete. 
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intressekonflikten mellan berörda parter ska kunna vidmakthållas. Det finns således 

anledning att redogöra för hur dessa utvecklingslinjer lämpligen bör te sig. Mot 

bakgrund av ovan handlar denna uppsats om möjligheten och vikten av att efter 

anställningens upphörande, rättsligt skydda viss företagsanknuten kunskap som den 

anställde besitter och som berör anställningsförhållandet och därmed relationen 

mellan arbetsgivare och arbetstagare. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Jag har två huvudsyften med denna uppsats. För det första avser jag att göra en 

analyserande redogörelse av den intressekonflikt vad anbelangar förekomsten av och 

regleringen i svensk rätt kring konkurrensklausuler i anställningsavtal. Detta innebär 

att jag avser att lyfta fram de skyddsintressen som aktualiseras vad avser parterna på 

individnivå – arbetsgivare och arbetstagare – liksom de intressen som samhället har 

anspråk på. Utgångspunkt för analysen i denna del av uppsatsen kommer därför vara 

att klarlägga följande: 

 

• Vilka är intressenternas (samhället, arbetsgivare och arbetstagare) skyddsvärda intressen av 

konkurrensklausuler i anställningsavtal och vilka argument kan föras fram från respektive 

intressent om hur den rättsliga regleringen av konkurrensklausuler i svensk rätt bör se ut? 

 

Mitt andra syfte är att föra ett de lege ferenda resonemang som bottnar i de insikter 

jag fått vid studiet av intressekonflikten och rådande gällande rätt på området. Mina 

frågeställningar i denna del präglas av en diskussion om nyttan med förekomsten av 

konkurrensklausuler. Jag kommer också att redovisa reformförslag avseende hur 

morgondagens rättsliga reglering bör se ut. Konkret avser jag att besvara följande 

frågor: 
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• Hur ska regleringen av konkurrensklausuler i anställningsavtal moderniseras och 

effektiviseras, det vill säga vad krävs för att åstadkomma effektiva och bärande 

konkurrensklausuler som är väl avvägda? 

• Hur bör morgondagens rättsliga reglering av att värna anställningsknuten skyddsvärd 

kunskap utformas: i kollektivavtal, genom lagstiftning och/eller genom enskilda 

avtalslösningar (anställningsavtal)? 

 

Anledningen till att mina två huvudsyften är intressanta och högst aktuella bottnar i 

att rättsläget står på tröskeln inför betydande förändringar under våren 2015. Det i 

praktiken normerande kollektivavtalet från år 1969 är uppsagt av arbetsgivarparterna 

och nya förhandlingar sker under våren 2015. Man skulle därför kunna säga att jag 

avser resonera i spåren av dagens rättsläge och ur denna position göra en framtids-

blick. Denna del av uppsatsen kommer därmed att utgöras av mer eller mindre 

personliga reflektioner och i det avseendet ha viss rättspolitisk prägel. 

 

För att nämnda huvudsyften ska ha bäring förutsätts även att ett tredje ändamål 

uppfylls, nämligen att en bakgrundsredogörelse ges av rättsläget de lege lata. Min 

intention med uppsatsen är med andra ord att genom studier av rättsläget de lege lata, 

diskutera och analysera funktionen av konkurrensklausuler i anställningsavtal de lege 

ferenda. 

 

Det är min förhoppning att detta verk kommer att kunna läsas av alla som kommer i 

kontakt med praktiskt arbetsrättsliga frågor rörande konkurrensbegränsande klausuler 

i anställningsavtal.  

 

1.3 Avgränsning 

 

Konkurrensklausulers tillämpningsområde är relativt vidsträckt - de används av olika 

parter i olika ställningar, inte bara i anställningsavtal utan även i olika typer av 
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uppdragsavtal, licensavtal, inköps- och leveransavtal, joint venture avtal och 

förekommer dessutom inte sällan vid företagsöverlåtelser.12 I den här uppsatsen har 

jag valt att begränsa mig till de konkurrensklausuler som upprättas mellan 

arbetsgivare och arbetstagare i anställningsavtalet och som avser skydda mot illojal 

konkurrens. Andra typer av konkurrensbegränsande avtal som man stöter på i 

anställningsförhållandet, till exempel så kallade kompetensklausuler och sekretess-

avtal, kommer inte att beröras särskilt ingående. 

 

Aktörerna som kan tänkas ha intresse av insikt rörande konkurrensrättens relation till 

anställningsförhållandet är flera. I sammanhanget kan lämpligen åtminstone tre 

aktörer urskiljas i svensk arbetsrätt: 1) arbetsgivarna, 2) arbetstagarna och 3) 

samhället. 13  Uppsatsen tar sin utgångspunkt i de enligt gällande rätt rådande 

anställningsförhållandena inom den tekniska och industriella branschen av 

näringslivet. Anledningen till detta är att 1969 års kollektivavtal primärt reglerar detta 

verksamhetsområde där behovet av konkurrensbegränsande avtalsreglering sedan 

länge har ansetts berättigat. 

 

I uppsatsen kommer till viss del komparativa resonemang att föras. Dessa kommer 

utgöras av jämförelser mellan den svenska rättsliga regleringen av konkurrens-

klausuler i anställningsavtal och andra länders lösningar. Jag vill emellertid förtydliga 

att avsikten med uppsatsen inte är att ge en djupare komparativ bild av olika 

rättsordningars reglering avseende konkurrensklausuler. En sådan analys vore 

onekligen mycket intressant att göra men dessvärre är utrymmet alltför begränsat för 
                                            
12 Se Tonell M: Sekretessavtal – och det rättsliga skyddet för företagshemligheter, s 155 f. 
13 Denna kategorisering presenteras av Reinhold Fahlbeck i följande verk; Fahlbeck R: Tankar om 
Industrial relations som vetenskapsgren. Med arbetstagare åsyftar jag det traditionella 
arbetstagarbegrepp som definieras i den reviderade upplagan Källström K i Schmidt F m.fl.: 
Löntagarrätt, s 63 ff, det vill säga arbetstagare som har en anställning och inte så kallade fristående 
uppdragstagare. Med arbetsgivare avses den traditionella synen på arbetsgivaren som ”den för vars 
räkning arbete utförs”, se 1 § lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL). Med 
beaktande av att syftet med uppsatsen är att ge en bred syn på konkurrensklausulers funktion kommer 
således även samhället som aktör att beröras. Med samhället åsyftar jag en sammanslutning som 
utgörs av ekonomisk, industriell och social infrastruktur. 



 18 

en sådan studie. Min intention är istället att dessa inlägg kan bidra till den 

rättspolitiska analysen om utformningen av morgondagens arbetsrättsliga reglering. 

 

1.4 Metod och material 

 

Mot bakgrund av uppsatsens syfte och disposition har jag använt mig av den 

rättsdogmatiska metoden. Det innebär att jag genom studier av rättskällor såsom 

rättspraxis, förarbeten, doktrin och författningstext söker utreda vad som är gällande 

rätt genom att se till de ändamål som ligger bakom den praktiska tillämpningen.14 

Uppsatsen ämnar relativt genomgående lämna personliga, rättspolitiska avtryck 

avseende gällande rätt, detta i syfte att resonera ur ett de lege ferenda perspektiv. Jag 

har i samband med författandet haft möjlighet att träffa företrädare från 

arbetsgivarorganisationer på det tekniska- och industriella området och höra deras syn 

på ämnet. Dessa samtal har resulterat i intressanta perspektiv på ämnet. Med 

anledning av att ämnet inte sällan debatteras så har även artiklar och vetenskaplig 

forskning utgjort nyttigt material.  

 

1.5 Disposition 

 

Uppsatsens disposition styrs utifrån tre huvudsakliga delar, indelade i avsnitt, vilka 

tillsammans avser att underbygga huvudsyftena med uppsatsen. 

 

Den första delen15 avser behandla regleringen av ämnet utifrån gällande rätt. För att 

skapa sig en blid av intressekonflikten är det av vikt att känna till hur 

anställningsförhållandet rent relationellt ser ut och vilken nytta parterna har av 

                                            
14 Närmare om den rättsdogmatiska metoden se exempelvis Lehrberg B: Praktisk juridisk metod.  
15 Omfattar avsnitt 2-4.  
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anställningen som sådan. Av den anledningen inleds uppsatsen med en introduktion 

kring anställningsförhållandet karaktär och den underförstådda lojalitetsplikt som 

råder under anställningen och som genom konkurrensklausuler kan sägas sträckas ut 

till att även omfatta viss tid efter anställningens upphörande. 

 

Den andra delen16 avser att beröra den intressekonflikt som råder mellan arbetsgivare 

och arbetstagare och som också samhället gör anspråk på att influera när det kommer 

till konkurrensklausuler och regleringen av dessa.  

 

Den tredje delen17 har ambition att verka som inspirerande och resonerande avseende 

vad som kommer ske med rättsläget framöver. Delen är i huvudsak rättspolitisk och 

bygger på mina egna tankar kring den svenska rättsliga regleringen av 

konkurrensklausuler i anställningsavtal. Stöd för min argumentation kommer finnas i 

uppsatsens innehåll. 

  

                                            
16 Omfattar avsnitt 5. 
17 Omfattar avsnitt 6. 
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2 Anställningsförhållandet och dess föränderliga natur 

2.1 Allmänt 

 

För att bäst ta sig an det här ämnet och begripa vad dagens arbetsrättsliga reglering 

har för funktion är det viktigt att känna till vilka grundvalar anställningsförhållandet 

vilar på. Anställdas och arbetsgivares inbördes interaktion består i ett förhållande av 

tämligen unik form. Med det menas inte att anställningsförhållandet är exklusivt på 

det viset att det i grunden skiljer sig rättsligt sett åt från andra civilrättsligt ingångna 

avtal, däremot är det speciellt till sin karaktär. Förhållandet kan beskrivas som ett 

avtal om en relation. Det unika med anställningsavtalet är emellertid att det är ett 

avtal om en långvarig och tillsvidare pågående relation. Av den anledningen är det 

viktigt att det omges av en reglering som tillåter viss anpassningsbarhet. Det är just så 

arbetsrättslig reglering måste förstås och tolkas; som en dekokt av juridiska, politiska 

och ekonomiska idéer av sin tid. Juridiskt sett har arbetsrätten en stor uppgift att 

skapa möjligheter för att förändra anställningens innehåll över tid, men ställer 

samtidigt krav på att parterna visar varandra respekt och beaktar varandras intressen. 

Prestationen i anställningsförhållandet består inte bara av tidsmässiga och 

ekonomiska förpliktelser utan i allra högsta grad av mänskliga och sociala 

umbäranden av olika slag.  

 

Alla långvariga relationer utsätts för utmaningar och prövningar och behöver 

underhållas och därför ges goda, anpassningsbara verktyg för samverkan. 18 

Anställningsförhållandet uppkommer genom en överenskommelse mellan parterna 

där dessa underkastar sig vissa skyldigheter gentemot den andre. Arbetsgivarens 

huvudförpliktelse är att betala ut lön till den anställde som i sin tur primärt har att 

                                            
18 Att åstadkomma någon form av ultimat samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare kan i och 
för sig inte anses vara något primärt mål själva med anställningen. Det beror på att arbetsgivarens 
intressen i praktiken sätts i första rummet. 
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utföra visst arbete för arbetsgivarens räkning. Parterna väljer således att ingå i 

anställningsförhållandet av olika skäl, men för att åstadkomma ett gemensamt mål. 

Därmed är anställningsförhållandet en samarbetsform som bygger på ömsesidig 

prestation och omsorg. En outtalad, ömsesidig förpliktelse som är del av och följer av 

anställningsförhållandet är kravet på lojalitet. 19  Denna förpliktelse ingår som 

fundamental ingrediens i själva relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare och 

utgör grunden för ett fungerande anställningsförhållande. Om inte lojaliteten iakttas 

så riskerar huvudförpliktelserna att fallera och konsekvenserna för parterna blir 

därmed såväl ekonomiska som sociala när det gemensamma målet med anställningen 

inte nås.  

 

Den arbetsrättsliga regleringen har tillskrivits olika uppgifter genom åren. Skyddet av 

arbetstagaren i relation till arbetsgivaren är fundamental för den arbetsrättsliga 

lagstiftningen. Lag (1974:12) om anställningsskydd (LAS) och lag (1976:580) om 

medbestämmande i arbetslivet (MBL) som tillkom på sjuttiotalet bekräftar just denna 

funktion. 20  Med de perspektiv som föregicks av den anställningsskyddande 

lagstiftningseran låg fokus helt på att skydda arbetstagarna medan man de senaste 

decennierna i högre grad möter synsätt som betonar regleringens förhållande till 

arbetsmarknadens och ekonomins funktionssätt. 21  Asymmetrin i anställnings-

förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare har varit incitament för en 

skyddslagstiftande reglering för den underordnade parten, typiskt sett arbetstagaren. 22  

 

                                            
19 Närmare om arbetsrättslig lojalitet, se nästa avsnitt (2.2). 
20 Se Fransson S: Yttrandefrihet och Whistleblowing. Om gränserna för anställdas kritikrätt, s 37. 
21 Se Malmberg J: Vad handlar arbetsrättslig reglering om? En essä om arbetsrättens uppgifter, s 5. 
22 Se Källström K, Malmberg J: Anställningsförhållandet. Inledning till den individuella arbetsrätten, 
s 22. Jag frågar mig dock om inte denna traditionella syn på relationen mellan arbetsgivare och 
arbetstagare förändrats genom arbetslivets grundläggande förutsättningar. I dagens kunskapssamhälle 
är arbetsgivaren i allt större utsträckning beroende av arbetstagarens individuella kompetens. Det 
finns fortfarande ett skyddsbehov av den enskilde arbetstagaren, men den relationella karaktären på 
anställningsförhållandets symbios har förändrats och blivit mindre asymmetrisk. 
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Den arbetsrättsliga lagstiftningen får emellertid tåla viss kritik eftersom den är 

utformad med det stora industriföretaget som modell och varken beaktar dagens 

tjänstesamhälle eller småföretagens unika förutsättningar. Konkurrensklausuler i 

anställningsavtal kan ses som en kontraktuell förlängning av den lojalitetsplikt som 

råder under anställningsförhållandet. Därför torde en grundläggande förutsättning för 

deras existens och effektivitet vara att de är utformade så att de speglar den dynamik 

som karaktäriserar anställningsförhållandet, utan att för den sakens skull bli 

missbrukade eller verkningslösa. 

 

2.2 Närmare om arbetsrättslig lojalitet 

 

Den arbetsrättsliga lojalitetsplikten är ett samlingsbegrepp som omfattar flera 

relationella och kontraktuella åtaganden. Även om lojalitetsplikten inte idag är 

kodifierad i svensk lag så återfinns den flitigt i såväl Arbetsdomstolens praxis som i 

kollektivavtal.23 Praktiska exempel från kollektivavtal som implicit uttrycker den 

anställdes lojalitetsplikt är inte svåra att finna.24 Såväl arbetsgivare som arbetstagare 

har enligt gällande rätt en ömsesidig lojalitetsplikt att iaktta gentemot varandra. Detta 

framgår av själva anställningsförhållandet som sådant och behöver inte befästas i 

något ytterligare avtal eller någon rättshandling. 

 

                                            
23 Kodifieringsambitionen av en arbetsrättslig lojalitetsplikt har tidigare varit aktuell, och är väl 
fortfarande så till viss del. Se närmare Ds 2002:56 Hållfast arbetsrätt för ett föränderligt arbetsliv, 
avsnitt 5.2 s. 415 där det framhölls att: ”Kravet på samverkan eller lojalitet är en allmän standard för 
beteende i arbetslivet, ett slags uppförandekod som blir allt viktigare. Principen framstår som såpass 
central att utredningen hävdar att det är skäl att synliggöra den genom att särskilt kodifiera den i 
LAS.” Förslaget ledde dock inte till någon lagfästelse. 
24  Se exempelvis Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna 4 § 1 mom. Allmänna 
förhållningsregler: ”Förhållandet mellan arbetsgivare och tjänstemän grundar sig på̊ ömsesidig 
lojalitet och ömsesidigt förtroende. Tjänsteman skall iaktta diskretion rörande företagets 
angelägenheter, såsom prissättningar, konstruktioner, experiment och undersökningar, 
driftsförhållanden, affärsangelägenheter och dylikt.”  
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I AD 1994 nr 79 preciserade domstolen närmare vad som kan sägas vara en slags 

definition av den på anställningen följande lojalitetsplikten. Arbetsdomstolen uttalade 

i målet att: 
 

Den grundläggande synpunkten är att arbetstagaren inte får skada arbetsgivaren. 

Gemensamt för de skilda aspekterna på kravet på lojalitet är tanken att 

anställningsavtalet inte enbart består i ett utbyte av vanliga förmögenhetsrättsliga 

prestationer, utan skapar ett personligt förhållande mellan parterna. Anställningen 

grundar förpliktelser som går längre än vad som gäller i kontraktsförhållanden i 

allmänhet; de ligger vid sidan av själva arbetsprestationen och skulle därför kunna 

karakteriseras som biförpliktelser. 

 

I AD 1993 nr 18 förtydligade Arbetsdomstolen ytterligare angående lojalitetsplikten:  
 

[S]kall man söka ange en gemensam synpunkt är det att arbetstagaren är skyldig att 

sätta arbetsgivarens intresse framför sitt eget samt att undvika lägen, där han kan 

komma i pliktkollision. 

 

Resonemangen ovan återges på flera håll i Arbetsdomstolens praxis. 25 Under 

anställningsförhållandet gäller lojalitetskravet för samtliga arbetstagare. Den 

anställdes lojalitetsplikt under anställningen kan sammanfattningsvis sägas bestå i:26  

 

• En skyldighet att prestera en fullgod arbetsinsats 

• En skyldighet att i arbetet följa lagar och andra interna och externa regler 

• Ett konkurrensförbud (exempelvis bisysslor eller konkurrerande verksamhet) 

• En skyldighet att iaktta diskretion, tystnadsplikt 

• En skyldighet att vara omdömesgill gällande kritik mot arbetsgivaren 

• En skyldighet att visa omsorg avseende arbetsuppgifterna och arbetsgivarens egendom 

 

                                            
25 Begreppsformuleringen av lojalitetsbegreppet återfinns ursprungligen i Schmidt F: Tjänsteavtalet, s 
251 f. För fler praktiska exempel se till exempel AD 2003 nr 84 och AD 2012 nr 25. 
26 Se Källström K, Malmberg J: a a kapitel elva, om ”Biförpliktelser”. 
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Arbetsgivarens lojalitetsplikt framstår däremot som mer komplex att exakt definiera. 

Primärt är arbetsgivaren skyldig att betala ut lön och andra förmåner till den anställde 

för utförd arbetsinsats. Arbetsgivaren kan exempelvis också vara skyldig att stötta den 

anställde att behålla sin kompetens genom att se till så den anställde får betydelsefulla 

arbetsuppgifter att utföra och relevant vidareutbildning för detta.27 

 

2.3 Lojalitet efter anställningens upphörande 

 

Huvudregeln i svensk rätt är att alla på anställningsförhållandet följande förpliktelser i 

och med dess upphörande också slutar att gälla. Detta följer av allmänna 

avtalsrättsliga principer. Det innebär i praktiken att i den stund som arbetsgivare och 

den anställde går skilda vägar så upphör i regel även de skyldigheter som gällt dem 

emellan. Några efterverkningar av lojalitetsplikten är enligt denna princip inte möjlig. 

Likväl förekommer konkurrensbegränsande avtal som i praktiken förlänger vissa 

skyldigheter hos avtalsparterna. 

 

Avtalsfriheten har inom det kommersiella affärslivet sedan länge utnyttjats för att 

exempelvis begränsa konkurrensrättslig stimulans. Undantag i lagstiftningshänseende 

från avtalsrättsliga principer återfinns exempelvis i 7 § 2 st lag (1990:409) om skydd 

för företagshemligheter (FHL) där det föreskrivs ett skadeståndsansvar för den 

anställde som röjer viss skyddsvärd information. Det avtalsrättsliga skyddet för att 

sträcka ut lojalitetsplikten kan ta sig flera former. Konkurrensklausuler återfinns i 

såväl kollektivavtal som i enskilda anställningsavtal. I de senare kan de ses som ett 

komplement till de befintliga skyldigheterna som följer av lag och kollektivavtal och 

används konkret genom att en klausul tas in i anställningsavtalet där det övriga 

                                            
27 Se AD 2011 nr 20. 



 25 

skyddet alltså inte kan anses fullgott.28 Följande avsnitt ska närmare ta upp vad 

gällande rätt föreskriver angående bruket av sådana konkurrensklausuler. 

  

                                            
28 Se Sandgren C m.fl.: a a s 230. 
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3 Närmare om konkurrensklausuler i anställningsavtal 

3.1 Rättsliga utgångspunkter 

 

Konkurrensklausuler kan sägas utgöra en avtalad utfästelse från arbetstagarens sida 

att inte konkurrera efter anställningens upphörande. Det existerar däremot inte i 

svensk rätt någon lag som specifikt avser konkurrensklausuler i anställningsavtal.29 

Utgångspunkten är, det förbehållet, ändå att de är juridiskt fullt giltiga som 

instrument.30 Faktum är att utnyttjandet av den i svensk rätt gällande avtalsfriheten för 

att undvika konkurrens sedan gammalt har använts för att ge ett skydd ur 

konkurrenshänseende. Utfästelser att inte konkurrera var helt giltiga enligt äldre rätt.31 

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

område (AvtL) kan utläsas att konkurrensklausuler som sådana är erkända i svensk 

rätt. Sådana klausuler är godtagbara av rättsordningen i den utsträckning de är 

skäliga. 

 
38 § AvtL: 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. 

 

En konkurrensklausul utgör ett relationellt avtalsvillkor som ingås vid en tidpunkt då 

det kan vara svårt för parterna att mer precist överblicka villkorets framtida verkan 

och det faktiska skyddsbehovet. Det hänger samman med att anställningsförhållandet 

som sådant i regel är dynamiskt och föränderligt. Däremot utmärker sig klausulerna 

från andra typer av relationella avtal eftersom de får betydelse först efter relationens 

                                            
29 Mer om konsekvenserna av att kodifiera i lag diskuteras i avsnitt 6.5. 
30 Se Bernitz U: a a s 121. 
31 Se exempelvis NJA 1905 s 513 och NJA 1907 s 122. 
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slut; vid dess praktiska tillämpning har parterna inte längre i övrigt några direkta 

intressen eller skyldigheter av att tillgodose motpartens intressen.32  

 

En sådan konkurrensförpliktelse som konkurrensklausuler kan sägas innebära, 

föreskriver vidare att en anställd ska underlåta att handla på ett visst illojalt vis. I 

praktiken kan en negativt utformad avtalsförpliktelse till sin utformning komma att 

inskränka handlingsfriheten för den anställde då den stipulerar att denne ska undvika 

att handla efter eget gottfinnande. Skyldigheten att underlåta att konkurrera med 

arbetsgivaren efter anställningens upphörande har i svensk rätt fått stor ekonomisk 

betydelse då avtalslösning genom konkurrensklausuler har kommit att bli det enda 

möjliga instrumentet för att skydda vissa typer av för företagen värdefull kunskap. 33  

 

I ett tidigt mål, NJA 1957 s. 279,34 formulerade Högsta domstolen vad som vid den 

tiden utgjorde den rättsliga utgångspunkten för den svenska rättsordningens hållning 

till konkurrensbegränsande anställningsavtal. Domstolen uttalade att ”[e]n 

obegränsad avtalsfrihet kommer lätt att stå i motsatsställning till de likaledes i den 

ekonomiska liberalismen grundade principerna om fri konkurrens och näringsfrihet”. 

Behovet av att begränsa en total avtalsfrihet på området uppmärksammandes 

emellertid redan i obligationsrättskommitténs utredning i förslag till lag om avtal 

1914. En fullkomlig avtalsfrihet kunde komma att leda till missbruk. Det ansågs 

nämligen ”av behovet påkallat, att laga verkan frånkännes sådana konkurrensförbud, 

                                            
32 Jämför Domeij B: Förhandlade konkurrensklausuler för anställda, s 290 f. Bengt Domeij menar att 
konkurrensklausuler därmed skulle vara annorlunda i jämförelse med andra relationella avtalsvillkor 
eftersom ”klausulen är huggen i sten i en annars föränderlig relation”. Jag håller inte riktigt med 
honom. Även en konkurrensklausul är föränderlig, i synnerhet i den mån den är utformad på så vis att 
den öppnar för viss situationsanpassning och tolkning. Konkurrensklausulen blir ju inom relationen 
arbetsgivare-arbetstagare mer eller mindre satt i spel beroende på anställningsförhållandets 
utveckling; konkurrenter till företaget förändras över tid, den anställde får annorlunda 
arbetsuppgifter, verksamheten förändras o.s.v. På så vis förändras även karaktären på 
konkurrensklausulens innebörd löpande över tid. 
33 Se mer SOU 2008:63 s 59 ff. 
34 Mer om detta mål se Martenius Å: Lagstiftningen om konkurrensbegränsning, s 13. 
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som överskrida billighetens gränser”.35 Man var därmed tydlig med att konkurrens-

klausuler som sådana kunde utgöra en fara om de inte omfattades av en reglering som 

såg till att hålla dem i schack; konkurrensklausuler ansågs legitimt påkallade med 

hänsyn till den avtalsfrihet som man tog värde på, men skulle enbart vara bindande i 

den utsträckning de kunde vara skäliga och inte alltför ingripande. Det här är ett 

exempel på hur lagstiftaren såg ett behov av att balansera rättsverkningarna av 

fenomenet. Sten Zethraeus har i en artikel på ämnet framhållit att rättsliga 

utvecklingen sedan dess emellertid har kommit att gå åt ett annat håll, genom 1969 

års kollektivavtal avsåg de avtalsslutande parterna att utvidga möjligheterna att göra 

undantag från grundläggande principer. 36 Utrymmet för användning av konkurrens-

klausuler i anställningsavtal befinns med hänsyn till dagens rättsläge vara ytterst 

snävt, i synnerhet av de parter som är bundna av kollektivavtalet.37  

 

3.2 Konkurrensklausulers användnings- och tillämpningsområde 

 

Konkurrensklausuler i anställningsavtal kan kategoriseras beroende på vad de åsyftar 

att beskydda. Fahlbeck delar in dem i så kallade marknads(konkurrens)klausuler, 

informations- och företagshemlighetsklausuler samt kompetens(konkurrens)-

klasuler. 38  Gemensamt för dessa är att de är påkallade av arbetsgivaren ur 

konkurrensrättslig hänsyn. De används frekvent i olika typer av avtal och 

bolagsförhållanden; i anställningsavtal är främsta incitamentet att försäkra och skydda 

företagshemligheter och likande värdefull information. Klausulerna används 

                                            
35  Se Obligationsrättskommitténs förslag till lag om avtal och andra rättshandlingar på 
förmögenhetsrättens område, lag om avbetalningsköp m.m., 1914, s 160. 
36 Se Zethraeus S: a a s 401. 
37 Se Zethraeus S: a a s 402 f: ”I själva verket förefaller det numera vara mera korrekt att beskriva 
rättsläget omvänt i förhållande till vad Högsta domstolen gjorde i 1957 års rättsfall. Utgångspunkten 
är inte principerna om avtalsfrihet och bundenheten av ingångna avtal utan en presumtion för 
ogiltighet av konkurrensklausuler i anställningsavtal såvida inte dessa är tillåtna enligt 1969 års 
konkurrensklausulavtal”. 
38 Se Fahlbeck R: Lagen om skydd för företagshemligheter. En kommentar och rättsöversikter, s 131. 
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huvudsakligen i syfte att knyta de anställda som besitter värdefull kunskap om 

företaget till sig då arbetsgivare kan ha ett särskilt intresse av att skydda sig från en 

före detta anställd.39 Ett primärt ändamål med konkurrensklausuler är med andra ord 

att kontrollera den konkurrensfarliga part som en före detta anställd i och med 

anställningens upphörande representerar gentemot det tidigare anställnings-

förhållandet. Arbetsgivaren har med detta ett intresse av att delvis isolera denna 

konkurrenskraft, åtminstone för en period.40 Konkurrens-klausulers omfattning i tid 

och geografisk utsträckning är i regel preciserad i avtalet mellan arbetsgivaren och 

arbetstagaren. Sammanfattningsvis kan följande krav enligt gällande rätt ställas på 

användning och utformning av konkurrensklausuler:41 
 

• Klausulerna ska användas enbart efter en bedömning av behovet i varje enskilt fall. 

• De ska bygga på en balans mellan arbetsgivarens intresse av att skydda företagsspecifik 

kunskap och den anställdes behov av att kunna utnyttja sina personliga erfarenheter, 

kunskaper och kompetens. En klausul får således inte innebära ett totalt yrkesförbud för en 

enskild arbetstagare. 

• De bör innehålla en bestämmelse om en från arbetsgivaren erlagd ekonomisk kompensation 

för den anställdes åtagande. 

 

3.3 Närmare om 1969 års överenskommelse 

 

1969 års överenskommelse tillkom vid en tidpunkt då parterna ville begränsa 

avtalsfriheten inom vissa angivna verksamhetsområden vad gällde konkurrens-

begränsningar av aktuellt slag. Avtalet slöts på central nivå och är tillämpligt på de 
                                            
39 Det arbetsgivaren vill skydda sig emot är naturligtvis inte arbetstagaren som sådan, utan ett ur 
konkurrenssynpunkt skadligt agerande från dennes sida. 
40 I norsk litteratur används emellanåt begreppet karensklausul istället för konkurrensklausul, se 
Adlercreutz A, Flodgren B: Om konkurrensklausuler i anställningsavtal och vid företagsöverlåtelse, s 
13. Konkurrensklausuler kan även kallas aktivitetsbegränsningsklausuler med tanke på att de när de 
får verkan försätter de i praktiken en enskild arbetstagare i ett låst läge, en slags karantän där 
arbetstagarens tillgång till arbetsmarknadens utbud är begränsat. Om detta begrepp se Hasselbalch O: 
Ansaettelsesretten, s 833 ff. 
41 Kraven framgår i Arbetsdomstolens praxis, se exempelvis domskälen i AD 2015 nr 8. 
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områden där de aktuella fackföreningarna opererar. De arbetsgivare som är 

medlemmar i Svenskt Näringsliv har att beakta överenskommelsen i förhållande till 

fackförbundens anställda vilket ger avtalet en mycket stor täckning på den svenska 

arbetsmarknaden.  

 

 Enligt gällande rätt erkänns 1969 års överenskommelse som rättsprincip och 

rättskälla. 42  Kollektivavtalet blir i praktiken aktualiserat i situationer där en 

konkurrensklausuls skälighet ska bedömas. För de fall anställningsförhållandet 

formellt omfattas av kollektivavtalets tillämpningsområde så blir detta tillämpligt. 

Vidare följer att de arbetsgivare och arbetstagare som är bundna av kollektivavtalet 

inte kan ingå sådant konkurrensbegränsande avtal som skulle strida emot 1969 års 

avtal.43 Om arbetsgivaren träffas av kollektivavtalet så kan han därmed inte träffa 

enskilda konkurrensklausuler med anställda som har en mer långtgående utformning 

än vad överenskommelsen stadgar.44 Om en arbetsgivare skulle tillämpa kollektiv-

avtalet på en utanförstående anställd i strid med avtalets föreskrifter så gör han sig 

emellertid inte skyldig till kollektivavtalsbrott då överenskommelsen har ställning 

som exklusivt avtal.45 För att arbetstagare ska träffas av överenskommelsen krävs att 

en särskild klausul intas i dennes anställningsavtal, överenskommelsen får alltså inte 

någon automatisk effekt för den enskilde arbetstagaren. 

 

                                            
42  Se prop. 1975/76:81 med förslag om ändring i lagen (1915:218) om avtal och andra 
rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, m.m. s. 148-149; se även Adlercreutz A, Flodgren 
B: a a s 66 f; se också Falhbeck R: a a s 136. Kollektivavtalets status som rättskälla är särskilt 
intressant att uppmärksamma vid den situation som rättsläget i skrivande stund befinner sig i. Man 
kan undra vilken verkan det får för det framtida rättsläget för det fall parterna man inte lyckas 
förhandla fram ett nytt kollektivavtal. Vidare kan man fundera på hur Arbetsdomstolen i sin dömande 
verksamhet ställer sig till att avtalet är uppsagt. Konsekvensen torde vara att principerna i 1969 års 
överenskommelse fått så pass stor inverkan på gällande rätt att de även fortsättningsvis kommer att 
vara erkända. 
43 Om detta se Ds 2002:56 s 332 och hänvisning till Adlercreutz A, Flodgren B: a a s 64; se Fahlbeck 
R: a a s 108 och Zethraeus S: a a s 405. 
44 Se Tonell M: a a s 163 samt Fahlbeck R: a a s 137 ff. 
45 Se Adlercreutz A, Flodgren B: a a s 64. 
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Överenskommelsen har genom praxis vunnit erkänt inflytande även utanför 

kollektivavtalets direkta tillämpningsområde och har här fått verka som förebild för 

tillåtliga konkurrensklausuler. Arbetsdomstolens har i flertalet mål i sin dömande 

verksamhet sneglat på kollektivavtalet vid sin bedömning av konkurrensklausulers 

giltighet. 46  Domstolen har markerat att det inte utan vidare kan antas att de 

konkurrensklausuler som ligger utanför kollektivavtalets avsedda tillämpningsområde 

helt skulle sakna giltighet, men att dessa torde betraktas med en mycket restriktiv 

syn.47 

 

Behovet av en modernisering av rättsregleringen vad gäller konkurrensklausuler har 

pyrt ett bra tag.48 Redan av ingressen till 1969 års överenskommelse framgår att dess 

tillämpningsområde idag är tämligen omodernt. Avtalet föreskriver under första 

punkten ”användningsområde” att ”[k]onkurrensklausuler bör ifrågasättas blott hos 

sådana arbetsgivare, som är beroende av självständig produkt- eller metodutveckling 

och som genom utvecklingsarbete av angivet slag skaffar sig tillverkningshemligheter 

eller därmed jämförbart företagsspecifikt kunnande, vars yppande skulle kunna 

medföra påtagligt men.”. Detta markerar tydligt att avtalets syfte är att snäva in 

verksamhetsområdet för när konkurrensklausuler i anställningsavtal överhuvudtaget 

kan komma ifråga. Inskränkningen av avtalsfriheten var må hända rimlig att markera 

på sin tid men mindre modern idag i och med kunskapsföretagens framväxt. Vidare 

omfattas enligt samma bestämmelse andra stycket inte alla arbetstagare utan klausuler 

av nämnt slag ”bör vidare ifrågakomma blott för arbetstagare, som under 

anställningen får kännedom om tillverkningshemligheter eller därmed jämförbart 

                                            
46 Det i skrivande stund färskaste exemplet från Arbetsdomstolen där 1969 års överenskommelse 
refereras är AD 2015 nr 8. 
47 Se AD 2001 nr 91. 
48 Detta uppmärksammades tydligt i Ds 2002:56 s 427: ”Den allmänna 1969 års överenskommelse 
har ett föråldrat tillämpningsområde och är inte direkt tillämplig på de sektorer där problemen finns 
idag. Förutsebarheten är relativt liten utanför tillverkningsindustrin särskilt avseende tillåtligheten av 
olika sanktioner och principerna för jämkning. […]. Parterna tycks dock för närvarande inte överväga 
någon modernisering av avtalet.” 
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kunnande och som genom utbildning eller erfarenhet har möjlighet att göra bruk av 

denna kännedom”. 

 

Det befintliga rättsläget blev möjligen något oklart då Arbetsdomstolen i målet AD 

2013 nr 24 vid bedömningen av skäligheten av en konkurrensklausul överhuvudtaget 

varken nämner eller tar hänsyn till 1969 års överenskommelse. Man kan ha olika 

uppfattning om varför det förhåller sig på det viset. En tolkning är att 

Arbetsdomstolen på detta sätt manifesterar att det inte längre är passande att ta hänsyn 

till kollektivavtalet, det vill säga att dess normerande effekt inte längre bör tillmätas 

särskilt stor vikt. 

 

3.4 På väg mot förändring – 1997 års skiljedom49 

 

En anledning till att 1969 års överenskommelse blivit uppsagd är att arbetsgivarparten 

anser att den inte är anpassad till dagens arbetsmarknad och framväxten av 

konsultverksamheter och tjänstebaserade kunskapsmetoder, eftersom dessa branscher 

typiskt sett i praktiken inte omfattas av överenskommelsen. Detta blev ställt på sin 

spets efter en skiljedom från 1997. Enligt åttonde- och nionde punkten i 1969 års 

överenskommelse ska uppkomna frågor kring avtalets tillämpning hänskjutas till 

skiljenämnd att avgöras. Såvitt är mig känt är 1997 års skiljedom den enda som har 

berört frågan om överenskommelsens tillämplighetsområde. Skiljedomen får antas 

vara en ”spik i kistan” när det gäller överenskommelsens föråldrade tillämplighet. 

 

Tvisten rörde om en anställd avdelningschef på ett tekniskt konsultbolag i 

Stockholmstrakten var bunden av den intagna konkurrensklausulen i hans 

anställningsavtal, och om ifall klausulen i så fall överhuvudtaget var förenlig med 
                                            
49  Skiljedom meddelad i Stockholm 8 augusti 1997 (ledamöter Nina Pripp, ordförande, Kent 
Brorsson, Bengt Huldt, Ulf Nilsson och Anders Eklundh). Den är inte allmänt tillgänglig men har, på 
något för mig okänt vis, lyckats läcka ut. 
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1969 års överenskommelse. Oenigheten hade uppkommit efter att arbetstagarens 

anställning hade upphört. Arbetstagarparten hävdade att konkurrensklausulen helt 

stred emot 1969 års kollektivavtal. Motivet härför menade man var att det 

tillämpningsområde som avses i punkten ett i överenskommelsen, och som tydligt 

begränsar användningsområdet för legitima konkurrensklausuler, inte var för handen. 

Bolaget menade att man ej var ”beroende av självständig produkt- eller 

metodutveckling”. Dessutom ägnade man sig ej åt att ”genom utvecklingsarbete av 

angivet slag skaffa sig tillverkningshemligheter eller därmed jämförbart kunnande, 

vars yppande för konkurrenter skulle kunna medföra påtagligt men.” 

 

Från arbetsgivarsidan bestreds kärandepartens talan. Man menade bland annat att 

bolagets verksamhet visst var sådant att det föll inom överenskommelsens 

tillämpningsområde. 

 

Skiljenämnden menade att 1969 års avtal starkt begränsar tillämpningsområdet för 

konkurrensklausuler och att de företagshemligheter som överenskommelsen avser 

skydda är snävare än de som skyddas genom FHL. För den enskilde arbetstagaren kan 

en konkurrensklausul därför sägas vara mer kännbar.50 Nämnden uttalade vidare i sin 

bedömning av sakfrågan att en klausul som motiveras enbart av arbetsgivarens 

intresse av att skydda sig från marknadskonkurrens står i strid med 

överenskommelsen, om inte bolaget i sin verksamhet sysslat med sådant 

utvecklingsarbete om avses i första punkten och detta arbete resulterat i 

företagshemligheter värda att skydda. 

 

Vid bedömningen av om bolaget sysslade med sådan verksamhet menade 

skiljenämnden att bolaget var ett konsultbolag som erbjöd tekniska tjänster och 

                                            
50 Se skiljedomen: ”Jämfört med regleringen i lagen om företagshemligheter är det inte endast 
utnyttjandet av en viss företagshemlighet som man avser att förhindra med en konkurrensklausul, 
utan möjligheten för arbetstagaren att överhuvudtaget arbeta i en med den tidigare arbetsgivaren 
konkurrerande verksamhet.” 
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därmed inte sysslade med självständig produktutveckling i materiellt hänseende. 

Skiljenämnden uttalade att det kan ifrågasättas om 1969 års överenskommelse alls är 

tillämplig på rent tjänsteproducerande företag men framhåller att det, med viss 

restriktivitet, inte torde kunna uteslutas att också ett tjänsteföretag kan vara beroende 

av sådan självständig produkt eller metodutveckling som avses i överenskommelsen. 

Nämnden uttalade vidare att 1969 års överenskommelse inte motiverar 

konkurrensklausuler som tillkommit av den anledningen att en arbetsgivare lidit men i 

form av att den tidigare anställde lockat med sig konsulter från arbetsgivaren till sitt 

nya arbete. Inte heller ligger det inom tillämpningsområdet att skydda befintliga 

kunder från att följa med till den konkurrerande verksamheten.  

 

Skiljenämnden fann således att konkurrensklausulen inte var förenlig med 1969 års 

avtal och därmed var den f.d. anställde inte heller bunden av den. Av utfallet följer att 

det för parter bundna av 1969 års överenskommelse inte torde vara möjligt för 

konsultbolag att använda konkurrensklausuler. 

 

3.5 Skäliga och oskäliga konkurrensklausuler – bedömningen enligt 38 § AvtL 

 

Konkurrensklausulers giltighet i anställningsavtal bedöms som framgick i föregående 

avsnitt på olika vis beroende på om parterna är bundna till kollektivavtalet eller inte. 

Vid sidan av kollektivavtalets direkta tillämpningsområde finns det i AvtL ett skydd 

mot alltför konkurrensbegränsande avtal. 

 

Att konkurrensklausuler förvisso är godtagbara innebär inte att de kan ha vilket 

innehåll som helst. I 36 och 38 §§ AvtL finns vissa regler om jämkning av avtal på 

grund av innehållet. I Arbetsdomstolens praxis märks att bedömningen av 

konkurrensklausulerna kommit att bli alltmer nyanserad och komplex. Flera faktorer 

har kommit att bli avgörande och spela in på bedömningen av klausulens giltighet. 
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Skälighetsbedömningen görs i en två-stegs modell där en helhetssyn på klausulens 

innebörd i det enskilda fallet ska vara avgörande. För det första ska en bedömning 

göras avseende arbetsgivarens nytta av konkurrensklausulen. Om ett legitimt intresse 

går att identifiera så görs i nästa steg en avvägning mellan detta intresse och 

arbetstagarens möjlighet att efter anställningen tillgodogöra sig sitt kunnande.51 Även 

samhällets intresse av klausulens inverkan på konkurrensen mellan företagen på 

arbetsmarknaden bör rimligen kunna beaktas.52 Vidare tar domstolen vid bedömandet 

av en klausuls skälighet hänsyn till en mängd faktorer som utkristalliserats i praxis. 

Domstolen fäster bland annat vikt vid följande omständigheter:53 
 

• Arbetstagarens lön under anställningen och om denne under anställningen har fått någon 

ekonomisk ersättning för konkurrensförbudet54 

• Arbetstagarens anställningstid hos arbetsgivaren55 

• Arbetstagarens utbildning, erfarenhet och position hos arbetsgivaren56 

• I vilken utsträckning arbetsgivare har investerat i arbetstagarens utbildning57 

• Konkurrensklausulens bindningstid58 

• Konkurrensklausulens geografiska utsträckning59 

• Tidpunkten för konkurrensklausulens ingående och ifall klausulen varit föremål för verkliga 

diskussioner mellan parterna60 

 

Skälighetsbedömningen enligt 38 § AvtL har fått utstå kritik med anledning av att den 

rättsliga prövningen numera är alltför nyanserad och omfattar många kriterier. Med 

                                            
51 Se Adlercreutz A, Flodgren B: a a s 52. Se även exempelvis AD 2010 nr 53 och AD 2002 nr 115. 
52 Se AD 1994 nr 65. 
53 En tydlig genomgång av Arbetsdomstolens praxis avseende dessa krav görs av Domeij i Domeij B: 
Förhandlande konkurrensklausuler för anställda. 
54 Om klausulen endast i marginell utsträckning begränsar arbetstagarens möjlighet att bedriva 
yrkesverksamhet kan klausulen vara skälig även om någon kompensation inte utgår, se t.ex. AD 2010 
nr 27 och AD 2002 nr 115. 
55 Se AD 1992 nr 9. 
56 Se AD 1992 nr 9. 
57 Se AD 1992 nr 9. 
58 Se AD 1994 nr 65, AD 2010 nr 27 och AD 2013 nr 24.  
59 Se AD 2009 nr 63. 
60 Se AD 1993 nr 40. 
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ett rättsläge som är så pass mångfacetterat och tämligen oförutsägbart finns det risk 

för att det kan vara svårt att veta vad som utgör en skälig konkurrensklausul och vad 

som inte är det.61  

  

                                            
61 Såväl Tonell och Domeij är av den meningen att bedömningen har gått för långt och behöver 
tyglas, de ser en fara med ett alltför mångfacetterat rättsläge. Se Domeij B: a a s 286 f; se även Tonell 
M: a a s 165. 
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4 Förhållandet till annan konkurrensbegränsande lagstiftning 

4.1 Allmänt 

 

Det här avsnittet är ämnat att kortfattat beskriva hur dagens förhållande mellan den 

rättsliga regleringen av konkurrensklausuler i anställningsavtal och annan lagstiftning 

ser ut. Syftet med avsnittet är dels att påvisa att det förekommer annan, liknande 

reglering men att denna inte är fullkomlig och att konkurrensklausuler är ett medel 

som lämpligen kan fylla detta behov genom att komplettera den befintliga rättsliga 

regleringen; samt dels att uppmärksamma att annan konkurrensbegränsande 

lagstiftning kan påverka konkurrensklausulers utformning. 

 

4.2 Konkurrenslagen (2008:579) 

 

Som framgick inledningsvis berör ämnet konkurrensklausuler inte enbart arbetsrätten 

utan även konkurrens- och marknadsrätten. Konkurrenslagen syftar till att främja och 

stimulera konkurrensen i näringslivet och motverka skadliga begränsningar av 

densamma.62 Det är - i synnerhet ur ett samhälleligt perspektiv - intressant att 

undersöka i vilken utsträckning konkurrensklausuler i anställningsavtal kan angripas 

med stöd av den konkurrensrättsliga lagstiftningen. Den gemensamma uppfattningen i 

Norden är att anställningsförhållandets reglering faller utanför konkurrens-

lagstiftningens användningsområde.  I svensk rätt återfinns i 1 kap 2 § 

konkurrenslagen (2008:579) (KL) det så kallade arbetsmarknadsundantaget, en 

avvikelse som stadgar att lagen inte är tillämplig på överenskommelser mellan 

arbetsgivare och arbetstagare om ”lön eller andra anställningsvillkor”. Syftet med att 

undanhålla anställningsavtalet på detta vis är att det inte är önskvärt att kollektivavtal 

                                            
62 Prop. 2007/08:135 Ny konkurrenslag m.m.. 
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genomlyses från ett konkurrensrättsligt perspektiv. 63  Däremot borde det kunna 

ifrågasättas om en konkurrensklausul i ett anställningsavtal, som ju avser att reglera 

ett förhållande som börjar råda efter anställningens upphörande, kan sägas vara ett 

sådant anställningsvillkor som avses undantas från lagens tillämpningsområde. Om en 

konkurrensklausul som förs in i anställningsavtalet utgör en förutsättning för själva 

anställningen, det vill säga stipulerar ett villkor som är fundamentalt för existensen av 

förhållandet, så bör den nog betraktas som ett anställningsvillkor och därmed 

undantas från konkurrenslagens tillämpning.  

 

Det är dock inte självklart att en konkurrensklausul som intas i ett anställningsavtal är 

ett anställningsvillkor i konkurrenslagens mening; om den inte är det omfattas 

klausulen inte av lagens undantag. Det innebär att en långtgående konkurrensklausul 

ur ett samhällsekonomiskt perspektiv torde kunna omfattas av konkurrenslagens 

förbud, förutsatt att övriga rekvisit gör lagen tillämplig. 64 På så vis skulle sannolikt 

KL kunna sägas påverka utformningen av konkurrensklausulers innehåll. 

 

4.3 Lag (1990:409) om företagshemligheter 

 

Företagshemlighetslagen (FHL) är en speciallagstiftning i skärningspunkten mellan 

flera olika rättsområden: konkurrensrätten, immaterialrätten, arbetsrätten, straffrätten 

och skadeståndsrätten. I FHL är information65 det objekt som anses skyddsvärt. Inga 

specialregler avseende kunskapsföretag nämns där. Lagen innehåller heller inga 

specifika bestämmelser om konkurrensklausuler. Istället nyttjas konkurrensklausuler 

vid sidan av denna lagstiftning som ett slags rättsligt komplement för att skydda 

värdefull information och kunskap hos företagen. Reglernas överordnade syfte är 

                                            
63 Se Bruun N: Konkurrensklausuler i skärningslinjen mellan konkurrens- marknads- och arbetsrätt i 
Festskrift til Mogens Koktvedgaard. 
64 Om detta se närmare Bruun N: a a; se även Källström K, Malmberg J: a a s 265. 
65 Närmare om begreppsvalet information, se Sandgren C m.fl.: a a s 254. 
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emellertid att ha en konkurrensstimulerande effekt genom att de uppmuntrar till 

förnyelse, utveckling och investeringar inom näringslivet.66 Bestämmelserna i FHL 

har alltså till syfte att skydda sådana företagsspecifika hemligheter hos en 

näringsidkare ”som har betydelse för en i samhällelig mening sund konkurrens”.67 

 

Företagshemlighetslagens påverkan på möjligheten att i anställningsavtal ta in 

konkurrensklausuler är inte särskilt betydande. Lagen är i huvudsak dispositiv vilket 

medför att det är möjligt för arbetsgivare att avtala om mer långtgående skydd 

avseende hemlig, skyddsvärd information gentemot de anställda.  

 

För ekonomisk kompensation i form av skadestånd vid brott krävs efter 

anställningens upphörande ”synnerliga skäl”: 
 

7 § 1 st FHL: En arbetstagare som uppsåtligen eller av oaktsamhet utnyttjar eller röjer 

en företagshemlighet hos arbetsgivaren som han har fått del av i sin anställning under 

sådana förhållanden att han insåg eller borde ha insett att han inte fick avslöja den 

skall ersätta den skada som uppkommer genom hans förfarande.  

 

2 st Har förfarandet ägt rum sedan anställningen upphört, tillämpas första stycket 

endast om det finns synnerliga skäl. 

 

FHL har inte gjort konkurrensklausuler onödiga som säkerhetsåtgärd. Bruket av 

konkurrensklausuler minskar inte eftersom en inskränkning i lagens skydd har gjorts 

avseende förhållandet efter anställningens upphörande. Kravet på ”synnerliga skäl” 

som återfinns i 7 § 2 st ger i praktiken upphov till bevissvårigheter för arbetsgivaren. 

En skadeståndsbestämmelse av detta slag riskerar att i praktiken göra skyddet för 

företagsspecifika hemligheter efter anställningens upphörande tämligen verkningslöst 

eftersom beviströskeln är så pass hög att ta sig över. Ett sådant rättsläge skapar ett 

                                            
66 Se Bet. 1989/90:LU37 Skydd för företagshemligheter, s 5 f. 
67 Se Fahlbeck R: a a s 33. 
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behov av att kompletteras av alternativa regleringar, såsom att avtalsvägen genom en 

konkurrensklausul reglera saken. 

 

4.4 EU-rättens inverkan 

 

EU-rätten inrymmer ett omfattande regelverk om konkurrensbestämmelser men berör 

inte några regler om konkurrensklausuler i anställningsavtal. Den primära 

anledningen till det är att konkurrensklausuler i anställningsavtal i regel avser en 

nationell relation mellan arbetsgivare och arbetstagare från samma land. Med andra 

ord berör regleringen i huvudsak nationella intressen och påverkar inte i någon större 

utsträckning den fria rörligheten på en europeisk inre marknad.68  

 

Att den svenska arbetsrättsliga regleringen står helt utanför EU-rätten är emellertid en 

sanning med modifikation då artikel 45 fri rörlighet för arbetstagare och artikel 49 

etableringsrätten i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) vid vissa 

situationer kan komma att beröras.69 Konkurrensklausuler som följer av kollektiv 

reglering kan i princip strida emot artikel 45.70 Rättsläget stadgar att en kollektiv, 

nationell reglering som innebär att en enskild hindras ta anställning i ett annat land 

typiskt sett utgör hinder för den fria rörligheten i enlighet med artikel 45, men om 

konkurrensklausulen bärs upp av ett legitimt intresse och dess verkningar inte är 

oproportionerliga för den enskilde arbetstagaren så är de ursäktade.71 De nationella 

rättsordningarna inom unionen har emellertid en lite skiftande syn på under vilka 

premisser en anställd ska behöva tåla en konkurrensklausul. Det är de nationella 

                                            
68 En skriftlig fråga ställdes för ett par år sedan från Riitta Myller (PSE) till kommissionen rörande 
konkurrensförbudsavtal och förhållandet till den fria rörligheten, se EUT C 92E/75, 17.4.2003. EU-
kommissionären Mario Monti svarade den 11 juli 2002: ”Det finns ingen särskild EU-lagstiftning om 
konkurrensförbudsavtal mellan arbetsgivare och anställda när anställningsavtalet löper ut. 
Kommissionen har heller inga planer på att föreslå sådan lagstiftning”.  
69 Se Smitt R m.fl.: VD-avtalet, s 93. 
70 Se Ds 2002:56 s 331. 
71 Se AD 2002 nr 15; se även Källström K, Malmberg J: a a s 265. 
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rättsordningarnas reglering som sätter yttersta gränsen för giltigheten av 

konkurrensklausuler och dess förhållande till EU-rätten, varav den senare snarare 

fungerar som en förtydligande ram. 
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5 Arbetsmarknadsparternas syn på konkurrensklausuler 

5.1 Allmänt om aktörernas intressen72 

 

Ett av huvudsyftena med denna uppsats är att närmare redogöra för och diskutera de 

intressen som angår de berörda parter som kommer i kontakt med 

konkurrensklausuler. Arbetsmarknadsparterna har delvis motstridiga intressen - men 

även vissa gemensamma mål - som de i olika utsträckning är villiga att kompromissa 

kring och ömsesidigt tillgodose. De intressenter som diskussionen tar sin 

utgångspunkt i är arbetsgivarna, arbetstagarna och samhället. Att dessa tre aktörer har 

sina respektive skyddsvärda intressen är tydligt. Analysen av en rättslig reglering av 

instrumentet i anställningsförhållandet bör ta avstamp i aktörernas syn på behovet av 

konkurrensklausuler med beaktande av vilka intressen som kan identifieras ur 

aktörernas perspektiv. 73 Intressediskussionen som angår arbetsmarknadens parter blir 

konkret på så vis att en avvägning i det enskilda fallet måste göras för att identifiera 

dels behovet av ett konkurrensförbud samt dels ett sådant förbuds rimlighet.  

 

Aktörernas resonemang och inbördes positioner har förändrats över tid och därmed är 

intressediskussionen lika dynamisk och föränderlig som samhället, arbetsmarknaden 

och anställningsförhållandet i övrigt. Synen på konkurrensklausuler som sådana och 

åsikterna kring den rättsliga regleringen av dessa kan relativt tydligt härledas från 

vilken position i den arbetsrättsliga debatten parterna historiskt sett kan sägas intagit. 

                                            
72 Det här avsnittet (5.1) bygger i mångt och mycket på de insikter jag fått under min praktik på 
arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen. 
73  Det är viktigt att komma ihåg att även om parterna har sinsemellan olika uppfattning om 
konkurrensklausulernas ändamål så bör de inte uppfattas som konkurrenter i alla hänseenden. En före 
detta anställd kan inte per automatik betraktas som en konkurrent gentemot sin tidigare arbetsgivare i 
den stund som anställningen upphör. Det resonemanget hänger även samman med det faktum att 
lojalitetsplikten upphör i och med anställningens upphörande. Den anställde blir en eventuell fara för 
arbetsgivaren först i den stund han bedriver konkurrerande verksamhet eller tar ny sådan tjänst. 
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Behovet av konkurrensbegränsningar hänger därtill i mångt och mycket samman med 

samhällets struktur.74 

 

För en mer liberal reformagenda står arbetsgivarsidan; här har stödet från Svenskt 

Näringsliv varit stort sedan decennier tillbaka. Man ställer sig generellt mer positiv 

till individuella och specifika avtalslösningar på företagsnivå och ser vissa risker med 

att den kollektiva regleringen på centralnivå kan bli ineffektiv. 75 Istället är det 

önskvärt med en reglering av villkor i anställningsavtal som sker genom individuella 

villkor och en flexiblare lagstiftning. Vid sidan av en ökad individualisering och 

lagstiftningsminimalism kan även ett visst värnande om kollektivavtalsreglering i 

linje med Saltsjöbadsandan urskönjas.  

 

Arbetstagarsidans argument bottnar sig i synen på att en reformering av arbetsrätten 

bör komplettera den tidigare reglering som finns och som värnar om den klassiska 

arbetstagartryggheten. Arbetstagarnas intressen ska tillvaratas genom lagstiftning och 

förstärkta positioner för de egna. Behovet av att skydda anställningsrelaterad kunskap 

har alltjämt funnits även om det sett litet annorlunda ut över tid.  

 

Arbetsgivarsidans intressen har förändrats sedan 60-talet. Behovet av att skydda 

företagshemligheter har förståeligt nog ökat i och med att världen har förändrats och 

tekniken utvecklats, inte minst genom IT-sektorns framväxt.  Behovet av att värna 

företagsspecifikt kunnande kan även sägas vara är större idag än vid tillkomsten för 

1969 års överenskommelse, inte bara ur ekonomiskt hänseende utan även utifrån 

sociala aspekter. Önskan av att utnyttja och ta tillvara kunskap är ett konkurrensmedel 

som motiveras från såväl arbetsgivarens perspektiv som arbetstagarens och 

samhällets.  

 

                                            
74 Se Adlercreutz A, Flodgren B: a a s 14. 
75 Se Ds 2002:56 s 65 ff. 
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Mot bakgrund av det ovan anförda kan intressediskussionen konkret formuleras som 

en konflikt med minst två dimensioner. Förutom konflikten mellan parternas direkta 

intressen så framträder även rättsligt och lagtekniskt en viss motsättning. Denna kan 

säga bestå i lagstiftarens tvådelade ambition av att dels värna det legitima intresse 

som arbetsgivarna har av att skydda företagsspecifik information och kunskap samt 

dels densammes uppgift att ta tillvara den enskilde arbetstagarens individuella 

skyddsbehov.76 

 

5.2 Arbetsgivarnas intressen 

5.2.1 Arbetsgivarna som aktör 

 

När man diskuterar arbetsmarknadsrelationer talas det inte sällan om arbetsgivarna 

som en grupp, men ytterligare uppdelning kan givetvis vara passande. Arbetsgivare 

har beroende på vilken typ av organisation, branschtillhörighet och typ av verksamhet 

man bedriver, olika intressen att skydda sysselsättningens bärande värden. Inom 

teknikbranschen har konsult och bemanningsbranschen ökat, framförallt tjänster och 

inte längre metodutveckling erbjuds i större utsträckning exempelvis i form av 

utvecklingsarbete. Vad jag vill uppmärksamma är att det i realiteten kan finnas en 

variation i de intressen och motiv som företag i allmänhet har kontra vad en specifik 

arbetsgivare gör anspråk på och att denna nyansering visar sig vid 

behovsavvägningen av om en klausul i det enskilda fallet är tillämplig eller ej.77 I det 

närmaste ska jag redogöra för sådana motiv eller intressen som alla arbetsgivare 

typiskt sett har intresse av att kontrollera. 

 

 
                                            
76 Mer angående denna konflikt se Sandgren C m.fl: a a s 261 f. 
77 En intressediskussion bör av denna anledning ta sin utgångspunkt i att olika arbetsgivare kan ha 
olika starka intressen och incitament. Denna kännedom är nödvändig att ha i åtanke när man angriper 
diskussionen om konkurrensklausulers lämplighet och utformning. 
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5.2.2 Skydda anställningsrelaterad kunskap 

 

Det främsta intresset från arbetsgivarnas perspektiv är att möjlighet finns för ett 

rättsligt fullgott skydd ur konkurrenshänseende. Ett företags främsta intresse torde 

vara att skapa sig goda konkurrensmöjligheter så att verksamheten kan fortsätta växa 

och inbringa nytt kapital. För företag som önskar bryta ny mark och utveckla 

verksamheten krävs att effektiva investeringar görs. För företagen är det investeringar 

i form av inte enbart fysiska produkter utan också i humankapitalet som kommer 

ifråga. Genom att investera i de anställdas kompetens och utveckling på företaget så 

skapar man effektiva konkurrensfördelar. Sådana investeringar är av förklarliga skäl 

lika värdefulla att värna om för företagen som tillverkningsprodukter och 

framställningsmetoder. 

 

Av 1969 års överenskommelse framgår att syftet var att rena tillverkningshemligheter 

avsågs kunna täckas inom kompetensen för konkurrensklausulens tillämpnings-

område; termen som beskriver skyddsobjektet är ”tillverkningshemligheter eller 

därmed jämförbart kunnande”. 78  Zethraeus menar dock att 1969 års 

överenskommelse inte avser skydda allmän kännedom om marknad- och 

branschförhållanden som förvärvas av anställda.79 Detta bekräftar den utgångspunkt 

som avtalsslutande parter enades om när de ingick överenskommelsen, nämligen att 

inskränka möjligheten att avtala om allt för vida konkurrensklausuler och istället 

upprätthålla och förespråka en restriktiv syn på när det kan anses befogat att använda 

sig av instrumentet. 

 

                                            
78  Se ingressen till 1969 års överenskommelse. Härmed avses nog rena kommersiella 
företagshemligheter, men vad som exakt åsyftas med ”jämförbart kunnande” är inte närmare 
preciserat. Det torde dock åsyfta sådana kunskaper som allmänt går under beteckningen know-how. 
Begreppet know-how är svårdefinierat och flyter delvis ihop med begreppet företagsspecifik 
kunnande. 
79 Se Zethraeus S: a a s 400 f samt där hänvisning till AD 1984 nr 20. Jfr med ingressen i 1969 års 
överenskommelse. 
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Att förhållandena på arbetsmarknaden har förändrats innebär inte att företagen inte 

längre har något intresse av att skydda tillverkningshemligheter relaterade till fysisk 

metod- och produktutveckling, utan snarare att ett behov uppstått av att skydda även 

annat bransch- och marknadskunnande än vad som ansågs vara tillräckligt på sextio- 

och sjuttiotalet.80 En stor utmaning är därför att vid en översyn av den befintliga 

regleringen utforma och definiera detta tillämpningsområde till att omfatta sådant 

skyddsvärt kunnande som inbegriper den sortens kunskap som är aktuell på 

arbetsmarknaden i dag och, i den mån det är möjligt, framöver.  

 

5.2.3 Skydda investerad kunskap 

 

Ur konkurrenshänsyn är det märkbart att det finns ett väsentligt och legitimt behov 

hos arbetsgivaren att värna om sina investeringar i företaget. Detta motiv är onekligen 

det mest klassiska argument som används för att lyfta fram nyttan av 

konkurrensförbud av aktuellt slag. Att på ett tryggt vis även efter anställningen kunna 

skydda de direkta kunskaper som håller den egna rörelsen vid liv är många gånger 

helt avgörande för företagen. 

 

I kunskapssamhället och i synnerhet i informations- och IT-sfären har det personliga 

kunnandet hos den anställde kommit att spela en oerhört central roll. För 

arbetsgivaren representerar vidare varje anställd en ekonomisk investering i sig då 

denne i regel måste såväl internt utbildas som kontinuerligt ges möjlighet att delta i 

diverse vidareutbildningar. Humankapitalet bär mer eller mindre dagens näringsliv. 

Ur detta följer att en primär förutsättning för välfärd är investeringar i de anställda 

exempelvis genom utbildning och kompetensutveckling av den egna verksamheten 

olika slag. Möjligheten att rättsligt skydda kunskap kan vara svår då den ovärderliga 

kunskapen hos företagen finns investerad i de anställda. Det finns en stor risk att 

                                            
80 Snarare handlar det alltså om att anpassa det rättsliga skyddet till det moderna arbetslivet.   
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investeringsviljan hos arbetsgivaren att satsa på humankapitalet påverkas negativt och 

mer eller mindre brister. Detta gynnar inte någon av arbetsmarknadens parter. 

Humankapitalets värde för företagen kan följaktligen sägas vara kopplat till dess 

konkurrensförmåga.81 Om det inte går att effektivt skydda denna kunskap finns det en 

risk att investeringen minskar. Investeringar av detta slag behåller också sitt 

skyddsvärde så länge kunskapen kan hållas hemlig och inte läcker ut till en 

konkurrent. Kunskapens värde är alltså beroende av sitt skydd – utan bärande skydd 

så förlorar kunskapen sitt värde. Så kallade kompetensklausuler kan bäst förklaras 

som en form av konkurrensklausuler av särskilt slag. Denna typ av konkurrens-

begränsande avtal föranleds av intresset hos arbetsgivaren att få skydda sitt 

investerade humankapital.82  

 

5.2.4 Skydda upparbetad kundkrets 

 

En arbetsgivare kan använda sig av konkurrensklausuler i syfte att förhindra att en 

anställd vars anställning upphört tar med sig företagets kunder till den nya 

anställningen. Dessa typer av konkurrensklausuler är särskilt förekommande i 

samband med företagsöverlåtelser då säljaren förbinder sig att inte börja bedriva 

konkurrerande verksamhet, men förekommer även i anställningsavtal. Ett 

arbetsgivarintresse av nämnt slag är kontroversiellt, särskilt avseende den senare 

typsituationen. Anledningen till detta är givetvis att det är ett uppenbart 

konkurrensinskränkande intresse som påverkar marknadsekonomin och den fria 

tävlan om kunder som bidrar till prissättning och kvalitét på produkter och tjänster.  

                                            
81 Se Pålsson P: Skydda kunskap. Säkerhetsåtgärder i civilprocess avseende konkurrensklausuler och 
företagshemligheter, s 117 ff. 
82 Arbetsdomstolen har i de så kallade ”pilotfallen” - AD 1991 nr 38 samt AD 1992 nr 67 - tagit 
ställning till under vilka omständigheter en arbetsgivare rimligen kan knyta en anställd till sig på det 
sättet att ett avtal mellan parterna upprättas i syfte att den anställde förbinder sig att inte säga upp sig 
inom en viss tid samt att ett brott från arbetstagarens sida mot denna förpliktelse genererar ett 
skadeståndsansvar. I övrigt är Arbetsdomstolens praxis tämligen sparsam på denna punkt. 



 48 

Genom praxis kan utläsas att konkurrensklausuler i anställningsavtal som ingåtts i 

syfte att skydda bestående kundrelationer godtas som ett skyddsvärt och legitimt 

intresse, i synnerhet om kunderna tillkommit genom aktiv kundbearbetning från 

arbetsgivarens sida.83 Möjligheten för parterna att i anställningsförhållandet avtala 

genom en konkurrensklausul om att skydda kundkretsen berörs dock inte i 1969 års 

överenskommelse. 84 

 

I ett färskt avgörande från Arbetsdomstolen, AD 2015 nr 8, rörande skyddet av 

arbetsgivarens kundkrets så fann domstolen att en konkurrensklausul för en revisor 

var oskälig. Klausulen avsåg skydda befintliga kundrelationer och var utformad på så 

vis att den anställde skulle ersätta den tidigare arbetsgivaren ekonomiskt för kunder 

som han tagit med till sin nya anställning hos ett konkurrerande bolag. Domstolen 

menade bland annat att vid helhetsbedömningen av klausulens skälighet, bör det vid 

bedömningen av tyngden av arbetsgivarens intresse, beaktas att klausulen omfattade 

”[…] inte bara kunder som tillkommit genom aktiv kundbearbetning eller 

motsvarande från KPMG:s sida, utan även kunder som valt KPMG på grund av M.O: 

s kunnande och kompetens.” Kundens intresse av att fritt få följa med den anställde 

kan alltså vara av intresse vid bedömningen av om en klausul är motiverad. Vidare 

menade domstolen att det inte i målet hade visats på vilket vis arbetsgivaren hade 

agerat för att rekrytera och behålla kunderna. Arbetsdomstolen noterade vidare att 

kunderna till helt övervägande del utsett den före detta arbetstagaren personligen till 

revisor, och inte den nya arbetsgivaren som revisionsbolag. 

 

 

 

                                            
83 Härom se till exempel AD 2013 nr 24, AD 2010 nr 27 och AD 2002 nr 115. 
84 I praktiken torde dessa fall primärt täckas in av den reglering som återfinns i FHL. Kundregister är 
exempelvis en företagshemlighet, se AD 1984 nr 20. 
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5.2.5 Behålla nyckelmedarbetare 

 

Som framgått ovan är det inte rimligt att anställda blir bundna av konkurrensklausuler 

enbart av den anledningen att de med hänsyn till sin personliga kompetens anses 

värdefulla för arbetsgivaren.85 Likväl har arbetsgivaren emellertid ett sådant intresse 

som i vissa fall bör anses legitimt då flyktfaran avseende arbetstagare ökar parallellt 

med att den anställdes värde på arbetsmarknaden ökar. Ett exempel på sådana 

situationer är när arbetsgivaren och arbetstagaren avtalar om att den senare ska 

kvarstanna i anställningen en viss, angiven tid.86 För detta villkor kan den anställde 

erhålla ekonomiskt kompensation eller få betalda förmåner (exempelvis utbildning), 

men samtidigt bli ersättningsskyldig för de fall åtagandet bryts.  I realiteten handlar 

det om ett ekonomiskt utbyte, en slags motprestation, och investeringsviljan torde 

vara av betydelse för såväl arbetsgivare som anställd och samhället i övrigt. 

Bedömningen av sådana klausulers räckvidd görs enligt 36 § AvtL. Det kan som sagt 

vara frestande för en arbetsgivare att knyta värdefull personal till sig med 

konkurrensklausuler. Men det kan vara svårt att täcka in dessa i avtal inom ramen för 

användningen av konkurrensklausuler i anställningsavtal. Mer lämpligt vore kanske 

att reglera detta i enskilda avtal om kompensation för att minska den så kallade 

flyktfaran avseende arbetstagare.87 

 

 

 

                                            
85 Se AD 2001 nr 91 och AD 1991 nr 38. 
86 Se AD 1991 nr 38 där domstolen uttalar att ”slutsatsen torde bli att man i varje fall numera inom 
näringslivet i princip inte godtar konkurrensklausuler som rättsligt bindande, om de syftar enbart till 
att kvarhålla arbetstagare med särskilda kunskaper och särskild kompetens i deras anställning.” 
Ordvalet enbart syftar till öppnar för viss extensiv tolkning, det kan uppfattas att domstolen godtar 
detta som ett legitimt intresse bland andra intressen att nyttja klausuler dock inte som ett fristående 
syfte. 
87 Se Adlercreutz A, Flodgren B: a a s 117. 
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5.2.6 Hålla verksamheten vid liv – konkurrensklausulen som livlina 

 

Att knyta medarbetare till sig kan vara avgörande för verksamhetens fortsatta 

drivande. I synnerhet gäller detta för de mindre företagen och de som ägnar sig åt 

verksamhet inom skarpt nischade branscher. Mindre företag är starkt beroende av sina 

anställda och dessa besitter ofta en sådan funktion i företaget att de inte är utbytbara; 

ett illojalt uppträdande kan vara katastrofalt. Lika viktigt är det också i dessa företag 

att den arbetstagare som planerar att starta en med före detta arbetsgivaren 

konkurrerande verksamhet inte heller lockar med sig övriga kollegor. Att på ett 

effektivt vis kunna knyta anställda till sig blir för dessa företag inte enbart ett hos 

arbetsgivaren eget legitimt intresse utan är även av stor vikt för samtliga anställda i 

företaget. När en anställd överväger att ägna sig åt konkurrerande verksamhet 

påverkar detta även arbetstagarkollektivet på arbetsplatsen. Arbetsgivaren har därmed 

ett gemensamt intresse med övriga anställda att hålla verksamheten vid liv och 

skydda befintliga arbetstillfällen för övriga anställda och kollegor till den arbetstagare 

som besitter skyddsvärda uppgifter.88 

 

5.3 Arbetstagarnas intressen89 

5.3.1 Arbetstagarna som aktör 

 

Det kan ur ett strikt arbetstagarperspektiv vara svårt att begripa varför en anställd 

överhuvudtaget skulle ha något intresse av att acceptera en konkurrensklausul. 90 I det 

                                            
88 Ett sätt att motivera en konkurrensklausul för nyckelmedarbetare kan vara genom att arbetsgivaren 
erbjuder gynnsammare löneförmåner och stimulerande utvecklingsmöjligheter för att undvika att 
denne lämnar företaget. 
89 Arbetstagare som individer och arbetstagare som kollektiv på arbetsplatsen kan nog sägas ha lite 
annorlunda intressen. Från den enskilde arbetstagarens perspektiv så är den egna försörjningen det 
primära intresset. För arbetstagarna som grupp på arbetsplatsen tänker jag mig att det finns ett 
identifierbart intresse av att arbetsplatsen och verksamheten går så bra som möjligt, en idé som 
bygger på en slags solidarisk tanke om att värna ”alla arbetskamraters bästa”.  
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påståendet ligger att åtagandet av en konkurrensklausul är en negativ förpliktelse i 

den meningen att den förpliktar den anställde att underlåta att handla på visst vis. I 

synnerhet vad gäller yrkesval och karriärvägar är det naturligt att individen vill kunna 

vara fri att vandra vilka vägar hon vill, hur hon vill och när hon vill. Om inte 

klausulen är välavvägd och anpassad så finns risken att den istället hindrar den 

enskilde arbetstagaren från att söka nytt arbete, något som dessutom kan skapa 

ovälkomna inlåsningseffekter på arbetsmarknaden. De ekonomiskt kännbara 

effekterna för den anställde är primärt att klausulen påverkar försörjnings-

möjligheterna (även om detta till viss del kan kompenseras för ekonomiskt av 

arbetsgivaren). Den enskilde arbetstagaren har det personliga kunnandet och 

yrkeserfarenheten som ett värdefullt konkurrensmedel gentemot andra arbetstagare på 

arbetsmarknaden; yrkeskunskapen är en merit. Detta är tydligt för arbetstagare som 

funderar på att söka sig nytt arbete. En anställd som är bunden av en 

konkurrensklausul har därför ett intresse av att utformningen på denna inte är alltför 

ingripande, särskilt vad avser klausulens geografiska utsträckning och bundenhet i tid. 

Det främsta intresset från arbetstagarnas synvinkel är därför vikten av att få skäliga 

konkurrensklausuler som inte innebär ett totalt yrkesförbud, samt ett rättsligt system 

som tillåter att dessa prövas. 

 

5.3.2 Konkurrensklausuler inskränker grundläggande friheter 

 

I en modern rättsstat med en välfungerande marknadsekonomi finns det vissa rättsliga 

grundvalar som kan beskrivas som grundläggande fri- och rättigheter. 91  Dessa 

rådigheter är i botten av ekonomisk och rättslig natur och tillkommer medborgare och 

företag som är en del av den ekonomiska marknaden. I sammanhanget är det 

                                                                                                                                       
90 Detta torde också vara den aktuellt rådande inställningen hos facken. Se till exempel artikel i 
Sveriges ingenjörers medlemstidning Ingenjören: Klausulen kan hindra jobbyte. Publicerad 2015-01-
21. 
91 Se Bernitz U: a a s 35 ff. 



 52 

framförallt yrkesfriheten som är ett viktigt intresse att värna om ur arbetstagarens 

perspektiv. Yrkesfriheten är liksom den närliggande näringsfriheten grundlags-

skyddad i regeringsformen (RF).92  
  

Yrkes- och näringsfriheten kungör att den enskilde försäkras möjligheten att fritt och 

egenhändigt själv välja vilket yrke han vill sysselsätta sig med samt tillförsäkrar 

densamme rätten att starta, utöva, förändra eller lägga ned verksamhet på marknaden. 

För den enskilde arbetstagaren är upprätthållandet av dessa friheter av oerhörd 

betydelse då de sociala konsekvenser som riskerar följa av användningen av oskäliga 

konkurrensklausuler i praktiken medför en begränsad försörjningsmöjlighet på 

arbetsmarknaden då arbetstagare inte kan byta till ett för sin yrkeskunskap relevant 

arbete. Detta innebär att konkurrensklausuler måste användas restriktivt. 93  De måste 

vara välavvägda och tas in endast i sådana anställningsavtal där det objektivt sett kan 

anses finnas ett så pass påkallat behov av dem att det överväger inskränkningen de 

innebär för den enskilde arbetstagaren.  

 

5.3.3 Konkurrensklausulers placeboeffekt94 

 

En otydlig konkurrensklausul kan väcka oro och vara direkt avskräckande för 

arbetstagaren. Sådana konkurrensklausuler i anställningsavtal kan i praktiken komma 

att besvära enskilda arbetstagare som vid ett övervägande om att byta arbete har att 

tolka en oklar klausuls innebörd. Ett rättsläge som inte är alldeles tydligt med vad 

som faktiskt är en skälig konkurrensklausul riskerar att avskräcka arbetstagare som 

överväger att ta ny anställning. Även en uppenbart oskälig konkurrensklausul kan 

påverka en mindre insatt arbetstagare att inte våga söka nytt arbete. Denna effekt 

                                            
92 Se 2 kap 17 § RF: Begränsningar i rätten att driva näring eller utöva yrke får införas endast för att 
skydda angelägna allmänna intressen och aldrig i syfte enbart att ekonomiskt gynna vissa personer 
eller företag.  
93 Om Arbetsdomstolens syn på en restriktiv användning se AD 2001 nr 91, AD 2010 nr 53. 
94 Placebo kommer från latinets ”jag ska behaga”. 
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kommer sig av att konkurrensklausuler till sin natur är ett avskräckande instrument. 

Bengt Domeij menar att arbetstagare alltid kan bli stämda av arbetsgivaren och att 

detta i praktiken gör att inte bara uppenbart ogiltiga klausuler kan vara avskräckande 

utan även otydliga sådana. 95  Från arbetsgivarnas perspektiv kan tänkas att denna 

placeboeffekt knappast underskattas. Att arbetsgivare medvetet tvingar på sina 

anställda oskäliga konkurrensklausuler i syfte att avskräcka dem från att ta nytt arbete 

är en annan sak. Det är oklart i hur stor utsträckning så sker, även om det förvisso går 

att tänka sig att så sker och att det är skäl nog till att placeboeffekten av 

konkurrensklausuler måste tyglas. 

 

Problemet torde i praktiken aktualiseras i de fall klausulerna är tvetydigt utformade 

eller för de fall arbetstagaren inte har haft möjlighet att förhandla villkoret eller 

diskutera med arbetsgivaren kring dess innebörd. Denna rädsla torde emellertid i 

huvudsak anses befogad för utanförstående arbetstagare, då konkurrensklausuler i 

dessa fall i praktiken sällan förhandlas enskilt och snarare tas in rutinmässigt i 

anställningsavtal utan vidare överläggning. Arbetstagarna har ett intresse av att 

användandet av konkurrensklausuler därför föregås av en noggrann enskild 

bedömning där en gedigen motivering i det enskilda fallet görs. 

 

5.4 Samhällets intressen 

 

Något som bör uppmärksammas i anknytning till detta avsnitt gäller vilket ansvar 

arbetsgivare och arbetstagare har att tillgodose samhällets intressen. Enligt min 

mening kan det inte anses vara arbetsgivares eller arbetstagares primära ansvar att 

skydda samhälleliga intressen. Ett skäl till varför lagstiftaren lämnat åt parterna att 

reglera vissa frågor i kollektivavtal istället för att själv lagstifta är ju tanken om att 

parterna själva är bäst lämpade på att reglera frågorna och att det totala utfallet då 

                                            
95 Se Domeij B: a a s 287 f.  
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kommer att bli bra. Ett kollektivavtal som reglerar konkurrensklausuler är just ett 

avtal mellan parterna och är avsett att reglera denna interna relation. Samhällets 

intresse är emellertid att värna och balansera såväl näringslivets som arbetstagarnas 

intressen. Men samhället kan också sägas ha ett eget intresse av att skapa balans i 

denna konflikt, det intresset utgörs av att det på arbetsmarknaden bör råda en effektiv 

och fungerande konkurrens.  

 

Traditionellt sett har samhället och domstolarna intagit en restriktiv syn på 

konkurrensbegränsande avtal. Det hänger delvis samman med det övergripande 

samhällsekonomiska intresset av att låta kunskap flöda fritt.96 Det har framhållits att 

det bästa samhällsekonomiska resultatet bör vara det som påverkar regleringen av 

konkurrensen mellan arbetsmarknadens parter.97 Med andra ord kan samhällets eget 

intresse utgöra den avgörande parametern för den intressekonflikt som råder mellan 

arbetsgivare och arbetstagare. Ur samhällelig synvinkel är det angeläget att 

konkurrensklausuler i anställningsavtal betraktas ur ett helhetsperspektiv för att 

upprätthålla balansen mellan arbetsgivares och arbetstagares intressen men också för 

att det egna intresset av sund konkurrens inte förbises. Rättstillämpararen bör därför i 

sin bedömning av skäligheten av konkurrensklausuler inte bara se så att de enskilda 

avtalsparternas intressen tillgodosetts utan även beakta klausulens inverkan ur ett 

större perspektiv och ta hänsyn till samhällets intresse, exempelvis se hur den lokala 

marknaden och näringslivet skulle påverkas av klausulen. Denna kan ju både 

stimuleras och tåla konkurrens men också drabbas negativt av att en enskild 

arbetstagare inte längre kan utföra vissa arbetsuppgifter. Rättsläget bör därför 

                                            
96 Se Sandgren C m.fl.: a a s 221. 
97 Det kan ur ett samhällsperspektiv påstås att konkurrensklausuler implicit motverkar att nya arbeten 
skapas och att näringslivet på sikt hämmas genom att redan etablerade arbetsgivare gynnas. Se SOU 
1966:71 Otillbörlig konkurrens, s 117; se även SOU 1983:52 Företagshemligheter, s 54.  
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tydliggöra att även samhällets påverkan kan vara en betydande faktor vid 

bedömningen av om en konkurrensklausul ska tas in i ett anställningsavtal.98 

 

Ur ett samhälleligt perspektiv bör också framhållas att det är nödvändigt för det 

svenska näringslivets investeringsvilja att konkurrensklausuler existerar och att de 

verkar effektivt. Vad gäller svenska företags möjligheter och vilja att satsa på 

forskning och utveckling så är det angeläget att den svenska rättsordningen erbjuder 

ett fullgott skydd för att motverka att företag istället etablerar sig utomlands för att få 

skydd.99 

 

Samhället har även ett intresse av att den enskilde medborgaren kan trygga sina 

försörjningsmöjligheter och att denne inte kommer det allmänna till last. Minskade 

konkurrenshinder ökar sysselsättningen och möjligheten till arbete för den enskilde 

arbetstagaren. En sådan idé krockar inte nödvändigtvis med en rättsordning som 

godtar konkurrensklausuler i anställningsavtal, i vart fall inte så länge dessa används 

så att den enskilde ekonomiskt kan kompenseras för konkurrensförbudet. Samhället är 

angeläget om att bruket av konkurrensklausuler inte medför att den anställde blir en 

belastning för samhället, vilket i praktiken inte torde vara fallet eftersom skäliga 

konkurrensklausuler fordrar ekonomisk kompensation motsvarande inskränkningen. 

 

5.5 Sammanfattande slutsatser 

 

Från de respektive intressenternas egen synvinkel är de egna intressena mycket 

välmotiverade, men ur en allmän och objektiv ståndpunkt så är de vid en jämförelse 

inte alltid lika skyddsvärda. Det är vid helhetsbedömningen av den enskilda 

                                            
98 Arbetsdomstolen har visserligen uttalat att det är viktigt att inta ett sådant brett samhällsperspektiv, 
se exempelvis AD 1994 nr 65 och AD 2015 nr 8, men vikten av det torde nog kunna uppmärksammas 
än mer. 
99 Se Sandgren C m.fl.: a a s 264.  
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situationen som dessa värden måste ställas mot varandra och vägas och det är därför 

enbart i den unika situationen som man får svar på i vilken utsträckning de olika 

intressena bör tillgodoses.  

 

I vissa branscher, t.ex. revisions- och konsultverksamhet, är det intresset av att bevara 

kundkretsen som präglar den konkurrensmässiga intressekonflikten, särskilt när det 

gäller att binda en av kunderna omtyckt nyckelperson till företaget. Då är detta 

arbetsgivarintresse särskilt tydligt. Samtidigt är yrkesfriheten viktig för denna 

yrkeskategori av arbetstagare eftersom den faktiska arbetsmarknaden är starkt nischad 

och begränsad. Av dessa skäl är det viktigt att regleringen är möjlig att anpassa på 

företagsnivå och för olika branscher. 

 

Givet den diskussion som förts ovan så är det tydligt att konkurrensklausuler som 

fenomen är något som delvis delar våra aktörer när det kommer till att se nyttan med 

dem. Det finns explicita argument att identifiera hos både samhället och arbetsgivare 

som bekräftar att behovet av konkurrensklausuler i anställningsavtal är motiverade. 

Ur ett samhällsperspektiv kan det framhållas att ett rättsligt skydd för kunskap i 

företagen är nödvändigt för att upprätthålla investeringsviljan och för att underlätta att 

svenska företag inte flyttar utomlands till länder med bättre skydd.100 Den enskilde 

arbetsgivarens intresse av ett fullgott skydd kan vara alldeles avgörande för den egna 

verksamhetens överlevnad och avgörande för om man väljer att satsa på den egna 

personalens utveckling eller väljer att rekrytera från andra företag.101 För den enskilde 

arbetstagaren innebär emellertid användandet av konkurrensklausuler att rörligheten 

på arbetsmarknaden begränsas för en period samt att möjligheterna att byta 

arbetsgivare eller starta för den egna karriären, relevant yrkesverksamhet försvåras. 

Inställningen till institutet är starkt kopplat till vilka politiska, ekonomiska och 

globala marknadsrättsliga trender som råder för stunden.  

                                            
100 Se prop. 1987/88:155 om skydd för företagshemligheter s 8 f. 
101 Se Sandgren C m.fl.: a a s 264 f.  
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Det finns ett tämligen provokativt identifierbart intresse från arbetsgivarens sida att 

förhindra konkurrens på det sätt att en före detta anställd inte lämnar företaget för att 

gå till en konkurrent, i synnerhet inom ett visst specifikt geografiskt område eller en 

specifikt nischad verksamhet. Att värna om allmänhetens intressen kan dock inte 

betraktas som ett huvudintresse för arbetsgivarna.102 Det finns dock inget egenintresse 

hos arbetsgivarna av att hämma flexibiliteten och omsättningen på en dynamisk 

arbetsmarknad. Fri konkurrens och rörlighet gynnar såväl arbetsgivare, arbetstagare 

som samhället i stort. Därmed måste detta intresse hos arbetsgivaren förklaras som ett 

intresse att värna den egna verksamheten och inte förstås som ett intresse att knyta 

specifika individer till sig och hämma tillväxt. 

 

Motståndet till konkurrensklausuler som instrument betonar att bruket av dem riskerar 

att missgynna en effektiv konkurrens.103 Men konkurrensklausuler i anställningsavtal 

bör till sin funktion, enligt min mening, inte betraktas ha ett konkurrensbegränsande 

huvudsyfte. Det finns mycket som särskiljer klausuler av nämnt slag mot andra 

inskränkande konkurrensinstrument, exempelvis kartellavtal eller andra horisontella 

och vertikala avtal.104 Snarare bör de ses som en nödvändighet och ett viktigt verktyg 

att på arbetsmarknaden balansera en sund och effektiv konkurrens.  

 

Intressemotsättningarna som finns och som har växt fram genom åren hänger starkt 

ihop med utvecklingen av anställningsförhållandet och dess ständigt föränderliga 

karaktär. Den traditionella, inbördes relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare 

är idag emellertid en annan jämfört med under industrierans gyllene dagar. 

Arbetsgivare får sägas vara allt mer beroende av sina anställda idag eftersom kravet 
                                            
102 Se Westregård A: Intregritetsfrågor i arbetslivet, s 91. 
103Se exempelvis Anna Ekström, Samuel Engblom och Richard Malmborg (SACO) i DN 9 augusti 
2003: Bind inte upp de anställda, där författarna hänvisar till amerikansk forskning om att områden 
där konkurrensklausuler är förbjudna, exempelvis i Silicon Valley i Kalifornien, istället har visat en 
ökad tillväxt i högteknologiska branscher. 
104 Se Bernitz U: a a s 56 ff. 
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på anställdas personliga kunnande ökar samtidigt som nya typer av arbetsuppgifter 

har skapats genom tjänste- och informationssamhällets försorg.105 Det finns en tydlig 

linje mellan synen på konkurrensklausuler och hur dessa bör regleras som hänger 

samman med tyngdpunkten som lagts mot den sociala skyddslagstiftningen för den 

anställde som har skett i och med exempelvis LAS och MBL. Med EU-rätten har 

skyddet för de enskildas rättigheter förstärkts ytterligare.106  

 

Det finns uppenbara risker i de fall konkurrensklausuler i anställningsavtal inte skulle 

vara ett juridiskt möjligt medel att utnyttja. En fara är att företagen i allt större 

utsträckning inte vågar satsa resurser på sina anställda vilket innebär att den enskilde 

arbetstagarens behov av personlig utveckling förbises. Investeringsosäkerhet påverkar 

i det långa loppet tillväxten och tillväxtproblematiken riskerar att påverka hela 

arbetsmarknaden och samhället i stort. Varken arbetsgivarsidan eller arbetstagarna 

gynnas av en sådan utveckling. Det personliga kunnandet hos den individuelle 

arbetstagaren spelar en enormt viktig roll inte bara för den anställdes 

självförverkligande; utbildning och specialistkunskaper efterfrågas i hög grad från 

samhällets håll.107 

 

Av diskussionen som förts ovan har det säkert framgått att det konkurrenskrig som 

förefaller angå konkurrensklausulers funktion och förekomst inte alls förtjänar att 

enbart beskrivas i schismtermer. Det går att identifiera även gemensamma intressen 

hos aktörerna rörande konkurrensklausulerna. Ett sådant ömsesidigt intresse är att 

minska de oskäliga klausulerna och ställa krav på ett tydligare rättsläge vad gäller 

tillämpning och effektiva rättsliga konsekvenser vid ignorans av konkurrens-

klausuler. Det finns ett ömsesidigt gemensamt intresse hos såväl samhället, 

arbetsgivare och arbetstagare av att konkurrensklausuler inte är ogiltiga. Att tvista om 

                                            
105 Se Adlercreutz A, Flodgren B: a a s 16 f. 
106 Se avsnitt 4.4. 
107 Detta gäller generellt på arbetsmarknaden inom kunskapssamhället. 
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klausulers giltighet är tidsödande och kostsamt för parterna. En klausul som är 

utformad på det viset att den är alltför långtgående riskerar att inge falsk trygghet för 

arbetsgivaren. Vid införande av konkurrensklausuler är det av den anledningen av 

stor vikt att värdera utformandet av klausulen närmare. Minskningen av oskäliga 

klausuler förutsätter en tydlighet om vad som avses skyddas, med andra ord 

efterfrågas en tydlig gränsdragning gällande användningsområdet av konkurrens-

klausulerna. 

 

Det finns ett uttryckligt gemensamt intresse av att konkurrensklausuler inte 

missbrukas. Utgångspunkten är med andra ord att konkurrensklausuler som 

förekommer i anställningsavtal skall vara skäliga. Det torde inte ligga i någon 

arbetsgivares intresse att utnyttja klausulerna och missbruka dem på bekostnad av att 

skapa inlåsningseffekter. Ett förslag torde kunna vara att klausulerna när de ingås ges 

utrymme för bättre, individuell anpassning. Det finns ett uttalat behov av större 

individuell anpassning, något som skulle kunna lösas genom enskilda förhandlingar 

kring klausulernas innehåll och verkan och därmed vara ett sätt att minska oskäliga 

klausuler. Intresseavvägningen när en klausul kommer i fråga måste föregås av en 

behovsanalys, det vill säga det måste undvikas att konkurrensklausuler rutinmässigt 

kastas in i anställningsavtal utan att ha analyserats. Ett förslag på hur man skulle 

kunna minska oskäliga, placebo-utnyttjade klausuler skulle kunna vara att en 

arbetsgivare som har utformat en ogiltig konkurrensklausul skulle bli 

skadeståndsskyldig för denna vårdslöshet. Det ligger emellertid även givetvis i den 

anställdes intresse att vara insatt i sitt egna anställningsavtal, denne bör alltså ha ett 

lika stort avtalsrättsligt ansvar vid utformningen av ett anställningsavtal som 

arbetsgivaren har. 108 Det är viktigt att se till så detta i praktiken sker smidigt och inte 

                                            
108 Det är dock inte alla arbetstagare som är införstådda med sina konkurrensklausulers innebörd och 
konsekvenser. Anställda som är osäkra bör få en möjlighet att resonera med sitt fack om en klausul 
kommer på tal. Man skulle också kunna gå ännu längre och i praktiken erbjuda anställda där en 
konkurrensklausul är aktuell att införa i anställningsavtalet en obligatoriskt, kortare betänketid. Om 
detta se Domeij B: a a s 202. 
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riskerar att innebära en administrativ börda.109  Ett formkrav på att klausulerna 

nedtecknas skriftligt torde vara ett självklart villkor som parterna gemensamt har att 

gynnas av. Det underlättar framförallt i bevishänseende vid en eventuell illojalitets 

konflikt. 

  

                                            
109 Det är inte lämpligt med en sådan lösning som återfinns i punkten sju i 1969-års kollektivavtal, det 
vill säga ålägga företagen att vartannat år överlämna listor över anställdas konkurrensklausuler till 
facken såsom en regelbunden genomgång av beståndet av klausuler. Så vitt jag känner till så har det 
förfarandet inte fungerat i praktiken, anledningen till det måste vara att det är för administrativt 
tungrott. 
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6 Morgondagens konkurrensklausuler – de lege ferenda 

6.1 Inledning 

 

Följande avsnitt är tänkt att utifrån ett genomgående rättspolitiskt perspektiv diskutera 

hur en framtida rättslig reglering rörande konkurrensklausuler i anställningsavtal bör 

se ut. Förutsättningarna för en sådan diskussion är goda och av stor nytta. Inte minst 

kan ett rättssäkerhetsperspektiv diskuteras mot bakgrund av behovet av en förutsebar 

och tydlig reglering som ska balansera parternas berättigade, skyddsvärda intressen. 

Generellt sett har den dömande makten haft en restriktiv syn på konkurrensklausuler i 

anställningsavtal men Arbetsdomstolen har i sin skälighetsbedömning alltmer frångått 

de snäva ramar som 1969 års avtal upprätthåller för att istället göra en friare 

avvägning.110  

 

Den svenska, rättsliga regleringen av konkurrensklausuler i anställningsavtal har följt 

den något säregna svenska arbetsrättsliga modellen. I våra nordiska grannländer 

Finland111 och Danmark112 har man valt att i lag särskilt reglera saken medan man i 

Sverige har valt att hantera ärendet i kollektivavtal, i kombination med allmänna 

avtalsrättsliga verktyg som återfinns i avtalslagen. I skrivande stund står emellertid 

arbetsrätten i den del den angår konkurrensklausuler i anställningsavtal inför en 

reformering. Visserligen har denna förändringsprocess pågått ett par år men det är 

först i detta nu som det är skarpt läge att anlägga ett nytt rättsläge. Anledningarna till 

denna förändringsvilja är som framgått ovan flera.  

 

                                            
110 Se Domeij B: a a s 286 f. 
111 Se 3 kap 5 § arbetsavtalslagen (Finlands författningssamling 2001/155). 
112 Danmark har en särskild reglering i lag som återfinns i 18 § funktionærloven (lov om retsforholdet 
mellem arbejdsgivere og funktionærer). 
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Det har från olika håll diskuterats hur konkurrensklausuler i anställningsavtal bör 

regleras. Ett maktdelningsperspektiv kan därför anläggas avseende fördelningen av 

ansvar mellan lagstiftare, domstol och parter. Det är särskilt intressant att se ifall de 

berättigade behov som arbetsmarknadsparterna har av konkurrensklausuler skulle 

kunna tillgodoses lämpligast genom en reglering i lag eller genom en modernisering 

av dagens befintliga kollektivavtal. 

 

6.2 Vad bör skyddas med en konkurrensklausul? 

6.2.1 Grundläggande förutsättningar för skydd 

 

Vilka grundvillkor som bör gälla för de situationer en konkurrensklausul i 

anställningsavtal kan bli aktuell är en hård nöt att knäcka. Någon exakt definition av 

vad som är möjligt att skydda med konkurrensklausuler som angår anställnings-

förhållandet är vanskligt att sätta på pränt. En alltför tydlig och precis definition av 

det skyddsvärda objektet tenderar att skapa inlåsningseffekter; ett sådant 

tydliggörande i lag eller avtal av var gränsdragningen ska gå kan få negativ effekt för 

arbetstagaren. På samma sätt skulle ett alltför vitt begrepp tendera att göra rättsläget 

mycket svårtolkat och ge upphov till onödiga tvister. Det är med andra ord inte 

alldeles klarlagt vad som är möjligt att skydda rättsligt med en konkurrensklausul i 

anställningsavtalet, och inte heller vad som är lämpligt att skydda. Det som enligt 

gällande rätt anses skyddsvärt är inte allmänna yrkeskunskaper eller så kallad know-

how. Sådant som är allmänt känt på företaget eller inom branschens yrkesvägar bör 

som framgått inte gå att värna genom en konkurrensklausul. 

 

Konkurrensklausuler i anställningsavtal kan användas som ett komplement till 

regleringen i FHL och en analogi till företagshemlighetsbegreppet i FHL skulle kunna 



 63 

vara en lämplig inspiration.113 FHL är tänkt att skydda endast information som ur 

objektiv synvinkel är skyddsvärd. Det ligger i skyddsvärda uppgifters natur att de är 

företagsspecifika och att de har ett värde ur konkurrenshänseende att inte komma 

någon konkurrent till kännedom. På liknande vis är syftet med en konkurrensklausul i 

anställningsavtal att den ska vara ett effektivt sätt att avtala om att viss 

anställningsrelaterad yrkeskännedom inte otillbörligt och illojalt får utnyttjas. 

 

Det är inte lämpligt att i lag eller avtal göra en exemplifierande uppräkning – varken 

uttömmande eller icke uttömmande – på vilken typ av verksamheter eller specifika 

arbetsuppgifter som ska kunna kvalificera för att beskydda kunskap med en 

konkurrensklausul. 114  Istället för en ordagrant återgiven definition av vad en 

konkurrensklausul kan omfatta så är det lämpligare att försöka snäva in det 

skyddsvärda objektet med en formulerad ”tumregel” bestående av ett par 

grundläggande förutsättningar. Grundläggande omständigheter för sådan 

företagsspecifik kunskap som kan bli föremål för rättsligt skydd genom 

konkurrensklausuler i anställningsavtal kan utgöras av: 

 

• Kravet på konkret samband, koppling mellan den enskilda anställningen och verksamheten. 

Kopplingen mellan anställningsförhållandet och verksamheten bör vara konkret och gå att 

identifiera till den anställdes roll på företaget. Med andra ord bör den företagsspecifika 

kunskapen vara knuten till själva anställningsförhållandet som sådant. Anspråk på sådant 

rättsligt skydd måste grundas i att det är relaterat till det specifika anställningsavtalet och den 

aktuella verksamheten. 

 

• Informationen ska vara skyddsvärd för arbetsgivaren; det vill säga det ska med hänsyn till 

arbetsgivarens verksamhet - objektivt sett - finnas ett behov av att kunskapen som den 

anställde besitter hålls hemlig för konkurrenter och bevaras hos arbetsgivaren. Det ska finnas 

                                            
113 Arbetsdomstolen har i AD 1984 nr 20 likställt begreppet företagshemlighet sådant det kommer till 
uttryck i FHL med det som avses skyddas enligt 1969 års överenskommelse. 
114 Anledningen till det är att en sådan uppräkning torde vara omöjlig att göra på grund av att den 
skulle bli alltför omfattande. 
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en risk för att arbetsgivaren kan lida skada om sådana uppgifter används av arbetstagaren för 

egen eller konkurrents vinning, antingen genom att denne själv tar anställning hos en 

konkurrent eller själv startar sådan konkurrerande verksamhet.115 

 

• Arbetstagaren ska personligen besitta kompetensen att kunna använda kunskapen. 

 

Sammanfattningsvis kan den skyddsvärda kunskapen som bör åtnjuta skydd genom 

konkurrensklausuler i anställningsavtal avgränsas till: sådan - objektivt sett - 

skyddsvärd kunskap som har samband med ett enskilt anställningsförhållande och 

som genom en enskild arbetstagares personliga nyttjande kan riskera att skada 

tidigare arbetsgivares verksamhet i konkurrenshänseende. 

 

I de flesta fallen torde det inte finnas någon betydande svårighet att beskriva eller 

motivera ett skyddsbehov, det kan utifrån avgränsningen ovan argumenteras för att 

såväl säljare, frisörer, ingenjörer eller specialistkirurger bör kunna bindas av 

klausuler. Någon uppräkning av specifika yrkeskategorier är därför av den 

anledningen varken lämplig eller möjlig att göra. Det rättsliga skyddet bör inte 

utformas beroende av särskilt kvalificerade personkategorier i och för sig utan 

anpassas till nya verksamheter och arbetsuppgifter. Hur pass kvalificerade 

arbetsuppgifter eller ställning arbetstagaren har är inte nödvändigtvis avgörande för 

om personen bör kunna bindas av en klausul eller ej. Avgörande är istället om den 

enskilde arbetstagaren inom ramen för anställningsförhållandet får kännedom om 

sådana skyddsvärda uppgifter som han själv har möjlighet att använda efter 

anställningens upphörande och det finns en risk för att arbetsgivaren i 

konkurrenshänseende skulle lida men om dessa uppgifter kommer en konkurrerande 

arbetsgivare till kännedom. Det skyddsvärda objektet ska alltså vara knutet till 

arbetstagaren på så vis att denne faktiskt ska ha en reell möjlighet att med sin 

kompetens och erfarenhet använda kunskapen och därmed ur konkurrenshänseende 

                                            
115  Det är angeläget att det som är ett resultat av själva samarbetet mellan arbetsgivare och 
arbetstagare är sådant som inte ska dras nytta av på så vis att arbetsgivaren riskerar att skadas. 



 65 

riskera att skada tidigare arbetsgivare. Jag talar alltså om sådan information som är 

knuten till just det specifika anställningsförhållandet. Därmed blir det uteslutet att 

personal som visserligen får kännedom om uppgifter som typiskt sett är skyddsvärda 

men som inte personligen besitter kompetensen att använda dessa kunskaper i 

realiteten inte kan omfattas av en konkurrensklausul. För dessa arbetstagare är det inte 

relevant med någon klausul eftersom någon risk för skada ur konkurrenshänseende 

avseende arbetstagarens eget handlande inte kan föreligga.116 

 

Ledning avseende den enskilde arbetstagarens kvalifikation och lämplighet att bindas 

av en konkurrensklausul bör sökas i anställningsförhållandets art samt branschens 

allmänna villkor och sedvänjor. Ytterst torde det vara arbetsgivaren som påtalar och 

föreslår att en klausul är nödvändig och då har ett motiv att grunda ett sådant anspråk 

på. 

 

6.2.2 Närmare om gränsdragningen av den skyddsvärda kunskapen 

 

En central fråga är hur gränsdragningen mellan vilken kunskap som är att betrakta 

som företagsspecifikt skyddsvärd respektive vad som är att hänföra till kunskaper av 

personlig art lämpligen bör göras. Inställningen enligt gällande rätt är att 

konkurrensklausuler inte bör användas om syftet med dem enbart är att knyta fast en 

arbetstagare till den egna verksamheten av den anledningen att han är värdefull med 

hänsyn till sin personliga kompetens.117 Det är i sammanhanget av stor vikt att vara 

bekant med distinktionen mellan information och kunskap. Information kan förklaras 

vara sådant som inte behöver hänföra sig till en specifik individ utan är istället 

                                            
116 Att arbetstagaren förstår att han har med sådana skyddsvärda uppgifter att göra men inte själv kan 
använda dem utan stället väljer att sprida till tredje man som har kompetensen vore enligt min 
mening att gå för långt. 
117 Jämför denna idé med kompetensklausulers ändamål och skyddet för av arbetsgivaren tydligt 
investerad yrkeskunskap. Denna kunskaps ”värde” har ett investeringspris som visserligen kan gå att 
sätta prislapp på, exempelvis en avgift för att skicka en arbetstagare på en kurs. 
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överlåtbar på det vis att den kan frigöras från människan. Kunskap å sin sida är 

emellertid mer personligt knuten till individen. Sambandet mellan dessa kan förklaras 

genom att en anställd som har del av en viss information kan nyttja denna med sin 

kompetens och därmed öka sin kunskap. 118  I SOU 2008:63 uttalades följande 

angående gränsdragningen: 
 

Det som i stället torde orsaka särskilda problem för kunskapsorienterade företag är 

svårigheterna i vissa fall att dra en gräns mellan vad som är företagshemligheter och 

vad som i stället ska klassas som de anställdas personliga skicklighet, erfarenhet och 

kunskap. Vi bedömer att en ändring som underlättar en sådan gränsdragning skulle 

innebära en inskränkning av de enskilda individernas möjligheter att fritt utnyttja sina 

erfarenheter och sitt kunnande och därmed motverka det samhällsekonomiska intresset 

av att låta kunskap flöda fritt. Vi tycker inte att en sådan ändring är önskvärd.119 

 

I förarbetena till företagshemlighetslagen uttalades vidare att det vid tveksamhet kring 

gränsdragningen mellan vad som utgör skyddsvärda uppgifter som är att anse som 

företagshemligheter eller är att hänföra till den anställdes individuella kunskap, i 

individuella fallet skall anses vara av personlig art.120 Denna bedömning signalerar att 

arbetstagarens intresse av yrkesfriheten går före vid en jämförelse med arbetsgivarens 

intresse av att behålla och hävda sin konkurrensposition.121 Tolkningen syftar alltså 

till att lösa regelkonflikten så att det för arbetstagaren förmånligaste utfallet ska ha 

företräde. 

 

Kopplingen till verksamheten är fundamental för tillämpning och avgränsning. Det är 

angeläget att det rör sig om kunskap som kan knytas till anställningen och inte enbart 

till arbetstagaren personligen. Det innebär att det skyddsvärda utgörs av kunskaper 

och erfarenheter som i praktiken knyts till arbetstagaren personligen men också till 

                                            
118 Sandgren C m.fl.: a a s 23 f. 
119 SOU 2008:63, s 16. 
120 Se prop. 1987/88:155, s. 35.  
121 Jämför Wainikka C: Företagshemligheter - en introduktion, s 19. 
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arbetsgivaren genom den roll eller befattning som han har på företaget. Oberoende av 

att verksamheten på företaget kan förändras och så även anställningens innehåll, 

måste kopplingen till verksamheten vara identifierbar genom det enskilda 

anställningsavtalet i ljuset av anställnings-förhållandet som sådant. 

 

6.2.3 Reellt skyddsvärt intresse – ett exempel 

 

Med tanke på att konkurrensklausuler som tas in i anställningsavtal ofta skrivs vid ett 

tillfälle långt innan de i praktiken träder ikraft så bör de tolkas mot bakgrund av att 

anställningsförhållandet är föränderligt och dynamiskt. Arbetsgivarens verksamhet är 

inte huggen i sten och därför vore det inte rimligt att klausulen tolkas utifrån 

omständigheterna som förelåg vid avtalets ingående. Istället torde det i praktiken vara 

rimligt att klausulen tolkas utifrån de rådande förhållandena vid anställningens 

upphörande. Hänsyn måste emellertid tas till vad den enskilde arbetstagaren 

sammantaget har fått kännedom om rörande arbetsgivarens verksamhet; med andra 

ord vad denne fått kännedom om inom ramen för anställningsförhållandet. 

Dynamiken i arbetsgivarens verksamhet kan rimligtvis inte åberopas som en befrielse 

vad gäller verksamhet som tillkommit under anställningstiden efter det att en 

konkurrensklausul ingåtts. Samtidigt måste förändringar som skett i arbetsgivarens 

verksamhet tas i beaktande på så vis att enbart reella skyddsintressen utgör grund för 

konkurrensklausulens existens. Ett exempel kan vara på sin plats:  

 
JS arbetar på en specifik avdelning som arbetar med medicinsk utveckling. Hon har en konkurrensklausul. Efter 

5 år så slutar hon. Klausulen avsåg när den ingicks, att skydda sådan verksamhet som företaget ej längre sysslar 

med. Verksamheten har förändrats. à Inget reellt skyddsintresse kan identifieras. Klausulen är inte tillämplig. 

En inskränkning av arbetsgivarens verksamhet minskar också konkurrensförbudets omfattning. 
 



 68 

6.3 Rättsliga utmaningar - reformförslag122 

6.3.1 En tredelad intresseavvägning 

 

Vid bedömningen av om en klausul ska anses lämplig i det enskilda fallet måste ett 

helhetsperspektiv anläggas på den enskilda situationen. Såväl arbetsgivare, 

arbetstagare och samhället berörs av konkurrensklausuler. För att ett sådant 

heltäckande perspektiv inte i någon del riskerar att förbises och avvägningen därmed 

resultera i en snäv eller snedvriden prövning så borde det i lag eller avtalstext 

förtydligas att intresseavvägningen ska göras utifrån såväl arbetsgivarens nytta, 

eventuella samhällseffekter och den enskilde arbetstagarens påverkan av klausulen. I 

praktiken är intresseavvägningen tvådelad mellan arbetsgivarens respektive 

arbetstagarens intressen. Anledningen till att jag kallar den tredelad är att de 

samhällseffekter som en konkurrensklausul kan innebära, kan vara den parameter som 

avgör skälighetsbedömningen. Indirekt blir det på så vis en tredelad 

intresseavvägning. 

 

6.3.2 Användningsområdet måste anpassas till dagens arbetsliv 

 

Det är angeläget att en ny reglering är avsedd att passa i dagens tjänstesamhälle. 

Användningsområdet för konkurrensklausuler måste anpassas till dagens näringsliv. 

Klausulernas syfte måste beaktas och ses i ett större perspektiv där även 

kunskapsföretagen kan åtnjuta ett fullgott rättsligt skydd avtalsvägen. Mot bakgrund 

av att 1969 års överenskommelse är uppsagd av bland annat den anledningen att det 

inte längre är ett effektivt och tillämpningsbart instrument, och på grund av det oklara 

rättsläget i praxis avseende bedömningsfaktorerna avseende användningsområdet, 

                                            
122 I det följande avser jag belysa ett par rättsliga utmaningar att komma till bukt med som bottnar i 
intressena hos arbetsmarknadsparterna av att ha skäliga klausuler som fungerar effektivt i realiteten, 
samt behovet av att modernisera den befintliga regleringen på området. 
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behöver ett nytt tillämpningsområde definieras. Det dynamiska arbetslivet står inför 

globaliseringsutmaningar och flexiblare anställningslösningar. En konkurrensklausul 

är kopplad till anställningsförhållandet vilket gör den beroende av att tolkas mot 

bakgrund av att anställningsförhållandet inte är hugget i sten. Den individuella 

arbetstagarens koppling till verksamheten sker emellertid genom anställningsavtalet, 

vilket måste tolkas i ljuset av arbetsplatsens allmänna sedvanor och branschpraxis. 

  

6.3.3 Konkurrensklausuler skall vara skäliga – ett gemensamt ansvar 

 

Missbruk av konkurrensklausuler måste undvikas.123 Utformningen av klausulerna 

måste ske med beaktning av större avvägning i det enskilda fallet och inte 

rutinmässigt plockas in i anställningsavtal utan att dessförinnan ha behovsanalyserats 

av arbetsgivaren och uppmärksammats av arbetstagaren. Självklart måste klausulerna 

vara anpassade vad gäller dess tidsomfång och geografiska anknytning; vilka exakta 

värden detta är måste bestämmas vid en helhetsbedömning av det enskilda fallet. 

Angående utformandet av konkurrensklausulerna är det av betydande vikt att detta 

blir noggrant och medvetet gjort. Utformandet bör lämpligen föregås av förhandlingar 

mellan arbetsgivaren och den anställde, rimligen bör det åligga arbetsgivaren att 

informera den anställde om klausulen.124 En anställd måste få möjlighet att begripa 

innebörden och om möjligt även få möjlighet att yttra sig över denna.  

 

Att klausulerna blir skäliga ligger på såväl arbetsgivares som arbetstagares bord. 

Arbetsgivare som är bundna av kollektivavtalet bör med bistånd från sin 

arbetsgivarorganisation mycket noga överväga om behov av en konkurrensklausul 

kan identifieras i det enskilda fallet och se till så att denna formuleras på ett rimligt, 

individanpassat sätt. Arbetstagarna har ett ansvar att göra sig införstådda med och 

                                            
123 Med missbruk avses bruk av konkurrensklausuler som är oskäliga. 
124Denna upplysning är viktig vad gäller de arbetsgivare som inte binds av kollektivavtal och de 
arbetstagare som är oorganiserade och som alltså inte har någon organisation att rådgöra med. 
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intressera sig för konkurrensklausulens innebörd. Arbetstagarorganisationerna äger 

också ett ansvar i frågan avseende sina medlemmars intresse, dessa bör därför 

rådgöras i hög utsträckning och sprida kunskap om instrumentet till sina medlemmar. 

6.3.4 Undvika att klausuler ignoreras - utdöma återkommande vite 

 

Skyddet mot och påföljder för arbetstagare som bryter mot konkurrensklausuler måste 

vara effektivt och kännbart. Ett sätt att undvika bevissvårigheter angående hur stor 

skada ett företag lidit på grund av illojaliteten är att sätta ett rimligt vitesbelopp, 

eftersom ett vitesbelopp verkar avskräckande och inte kräver att skada bevisas. Ett 

sådant vite måste vara effektivt i den meningen att det inte ska vara möjligt för den 

före detta anställde att ignorera konkurrensförbudet. I 1969 års kollektivavtal framgår 

att ett vitesbelopp som riktmärke bör sättas till sex månadslöner och framstå som 

rimligt med hänsyn till arbetstagarens lön. En ändamålsenlig utformning bör bygga på 

ambitionen om att det inte får löna sig ekonomiskt för en före detta anställd att 

bedriva konkurrerande verksamhet gentemot den tidigare arbetsgivaren. Det innebär 

att konkurrensklausulen måste förenas med ett vite som kan kompensera för den 

skada som den angripna arbetsgivaren lidit för övertrampet av klausulen. Om inte en 

verkningsfull lösning på negligerande av klausuler existerar så är inte regleringen 

effektiv eller meningsfull sett till sitt syfte. En effektiv lösning vore att ett 

återkommande vite skall kunna betalas ut för varje överträdelse. En möjlighet att 

utdöma perdurerande skadestånd torde vara ett effektivt incitament för att få 

verkningsfulla konkurrensklausuler i den meningen att de respekteras. Den 

ekonomiska konsekvensen blir då förhoppningsvis så pass kännbar för arbetstagaren 

att han inser att han ska avsluta sin konkurrerande verksamhet per omgående. För de 

fall en arbetstagare begår kontraktsbrott och ett vite ska utbetalas finns risken att 

arbetstagaren i praktiken fortsätter sin illojala verksamhet.  
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6.3.5 Rimlig kompensation till arbetstagaren 

 

I 1969 års kollektivavtal (i formuläret punkt två första stycket) nämns att 

arbetstagaren skall kompenseras för den inverkan som ett konkurrensförbud innebär 

för denne. Även i Arbetsdomstolens praxis utanför kollektivavtalets direkta 

tillämpningsområde har det närmast uppställts som ett krav vid bedömningen av om 

en klausul är skälig att arbetstagaren har kompenserats för dess inskränkning.125 Vad 

som är en rimlig kompensation från tidigare arbetsgivare är i 1969 års 

överenskommelse satt till riktmärket max sextio procent av tidigare lön. Ett riktmärke 

på omkring femtio procent av tidigare lön kan enligt min mening vara vägledande att 

luta tillbaka på och är i linje med annan nordisk reglering. Den danska regleringen i 

18 § funktionærloven föreskriver att den ekonomiska kompensationen skall uppgå till 

minst femtio procent av lönen från den tid då anställningen upphörde. I den finska 

regleringen som återfinns i 3 kap 5 § arbetsavtalslagen har man valt att inte närmare 

föreskriva hur pass stor den ekonomiska kompensationen bör vara. Vidare har man 

där valt att den ekonomiska ersättningsskyldigheten för arbetsgivaren enbart 

aktualiseras för förbud som sträcker sig längre än 6 månader. En reglering med helt 

vederlagsfria perioder för konkurrensklausuler med kortare bindningstid skulle därför 

kunna vara inspiration för en framtida svensk reglering av konkurrensklausuler i 

anställningsavtal. Arbetsdomstolen tillmäter dock omständigheten om ekonomisk 

ersättning utgått stor betydelse när det gäller bedömningen av konkurrensklausulers 

skälighet. Jag anser att det finns goda skäl för en sådan inställning, inte minst för att 

balansera verkningarna av klausulen mellan arbetsgivare och arbetstagare. 

 

Förutsättningar för att en ekonomisk kompensation ska kunna utgå är emellertid att 

den tidigare arbetstagaren i realiteten blivit påverkad av klausulen på så vis att han 

                                            
125 Jfr Domeij B: a a s 275: ”Ekonomisk kompensation under konkurrensklausulens giltighet torde 
krävas för skälighet enligt kollektivavtalet, men det behövs inte i alla lägen vid prövningen enligt 38 
§ avtalslagen.” Se också AD 2010 nr 27 och AD 2002 nr 115.  
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förhindrats att ta arbete och därmed erhållit en obefintlig eller lägre lön. Det behövs 

därför en reglering som tar hänsyn till att den nya, lägre inkomsten har ett samband 

med konkurrensklausulen. För de fall arbetsgivaren kan påvisa att den nya lägre 

inkomsten inte beror av konkurrensklausulen så torde enligt min mening denna 

ekonomiska ersättningsskyldighet falla bort. Utgångspunkten bör vara att ekonomisk 

ersättning ska utbetalas till arbetstagaren, med det undantaget att om arbetsgivaren 

kan visa att ett orsakssamband saknas så faller ersättningsskyldigheten bort. Detta kan 

i praktiken påvisas genom att det framkommer att arbetstagaren fått erbjudande om 

relevanta arbeten men inte kunnat ta dessa på grund av konkurrensklausulen. Man kan 

också tänka sig att arbetstagaren under den tid denne är bunden av 

konkurrensklausulen måste underrätta den tidigare arbetsgivaren om sina nya 

inkomster och arbetsuppgifter. 

 

Vidare bör det retroaktivt gå att korrigera den ersättning som har betalats ut ifall 

denna i efterhand visar sig ha blivit felberäknad. Dessutom är det inte lämpligt att en 

schablonkompensation bör fastslås i text eller avtal, det är något som jag anser att det 

lämpligen får avtalas om i det enskilda fallet. 

 

6.4 Lagstiftningsbehovet som strandat 

 

Mot bakgrund av det tämligen oförutsebara rättsläge som kännetecknar regleringen av 

konkurrensklausuler i svensk rätt så torde det vara lämpligt att finna en reglering som 

inte enbart förtydligar och preciserar rättsläget utan också lyfter upp parternas 

gemensamma intressen av konkurrensklausuler. En sådan reglering kan åstadkommas 

genom ett förtydligande i lag eller via kollektivavtal. I svensk rätt präglas regleringen 

enligt gällande rätt av en kombination mellan dessa två rättskällor. Den svenska 

lagstiftaren har valt att generellt reglera konkurrensklausuler genom 36 och 38 §§ 

AvtL, det finns i övrigt följaktligen ingen arbetsrättslig särreglering annat än i 
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kollektivavtal.126 38 § AvtL är generellt tillämplig på alla konkurrensklausuler, frågan 

är dock om det är dags att införa ett särskilt lagstadgade som särreglerar 

förutsättningarna för användandet av konkurrensklausuler i anställningsavtal, det vill 

säga en uttrycklig arbetsrättslig lagreglering.127 Det primära syftet med en sådan 

arbetsrättslig lagregel torde vara att det ska bli effektivare och enklare att bruka 

konkurrensklausuler för den enskilde arbetsgivaren och arbetstagaren. Det vore 

nödvändigt att ett sådant laginförande var semidispositivt. Att det är semidispositivt 

gör att det inte får effekt på tillämpningsområdet för en kollektivavtalsreglering. Detta 

innebär också att lagen visserligen kan avtalas bort genom kollektivavtal, men inte 

genom individuella anställningsavtal.  

 

Ett skäl till att lagstifta om konkurrensklausuler i anställningsavtal är att rättsläget blir 

överskådligt för såväl anställda som arbetstagare att se vad de har att förhålla sig till 

efter anställningens upphörande. Ett ytterligare skäl för att gå vidare lagstiftnings-

vägen är det ökade antalet internationella anställningarna och kraven på flexibilitet. 

Ett alltmer rörligt och globalt arbetsliv ställer ökade krav på en enhetlig reglering där 

nationella särlösningar inte är det mest gynnsamma. I synnerhet inom Norden torde 

regleringarna därför vinna på att vara synkroniserade och samstämmiga.128  

 

En lagstiftning skulle innebära att regeln blev generellt tillämplig på alla arbetstagare, 

organiserade som oorganiserade. Vidare skulle den också innebära att staten erkänner 

konkurrensklausuler i anställningsavtal. Ett sådant erkännande vore positivt ur 

                                            
126 Lagfästa konkurrensförbud förekommer i begränsad utsträckning i svensk rätt; se 5 § lagen 
(1991:351) om handelsagentur, 7 § lagen (1914:45) om kommission och 5 § lagen (1949:34) om 
rätten till arbetstagares uppfinningar. 
127 Vad gäller konkurrensklausuler i anställningsavtal bör uppmärksammas att våra grannländer 
Finland och Danmark har reglerat frågan om konkurrensklausuler i anställningsavtal i lag. I Danmark 
har man en generalklausul i 1 § markedföringsloven (1994:424) som kan angripa otillbörlig 
konkurrens av arbetstagare efter anställningens upphörande. I Finland återfinns reglering i 3 kap 5 § 
arbetsavtalslagen. 
128 Se även följande uttalande i Ds 2002:56 s 428: ”[…] i flera europeiska länder såsom Tyskland, 
Österrike, Italien och Nederländerna är konkurrensklausulerna ingående och relativt restriktivt 
reglerade i lag.” 
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arbetsgivarnas perspektiv, då det innebär att behovet av klausulerna uppmärksammas. 

Men även arbetsgivarsidan borde ha ett starkt intresse av att se till så frågan stannar 

på förhandlingsbordet för hantering även fortsättningsvis.129 Att lämna ifrån sig 

arbetsrättsliga spörsmål till lagstiftaren istället för att själv hantera saken torde inte 

vara efterfrågat.130 

 

En diskussion kring lagstiftningsarbetet var aktuell i Ds 2002:56.131 Detta lagförslag 

ledde dock inte till någon lagstiftning. Det är inte särskilt troligt att inställningen till 

ett liknande förslag skulle finna stöd idag. Att i lagstiftning införa en generell 

bestämmelse avseende konkurrensklausuler i anställningsavtal skulle troligtvis 

bemötas med en viss skepsis från arbetsmarknadsparterna. Arbetstagar-

organisationerna är av den uppfattningen att bruket av konkurrensklausuler inte bör 

öka och en trolig gissning vore väl att en lagstiftning skulle sätta ljus på fenomenet på 

så vis att en ökning vore att förvänta.  

 

6.5 En modernare kollektivavtalsreglering 

6.5.1 Allmänt 

 

Kollektivavtalets ställning och betydelse är stark i svensk arbetsrätt. Kollektivavtalet 

är idag det mest värdefulla instrumentet för reglering av anställningsvillkor i 

Sverige.132  Som arbetsrättslig regleringsform föregick det den arbetsrättsliga lag-

                                            
129  Se Arbetsgivarverkets remissvar (Stockholm 2003-03-28) över Ds 2002:56, s 9: 
”Arbetsgivarverket anser principiellt att lagstiftaren ska gå varsamt fram med förslag på sådana 
områden där det finns kollektivavtal, om det inte finns mycket tunga skäl som motiverar reglering. 
Arbetsgivarverket kan inte se några problem på sitt avtalsområde som motiverar en reglering. Hur det 
förhåller sig på andra områden är givetvis svårt för Arbetsgivarverket att ha en djupare kunskap om. 
Mot bakgrund av erfarenhet på det statliga området anser Arbetsgivarverket att en reglering är 
obehövlig.” 
130 Se Svenskt Näringslivs remissyttrande (Stockholm, 2003-03-28) över Ds 2002:56, s 10. 
131 Se Ds 2002:56, särskilt avsnitt. 5.4. 
132 Se Källström K, Malmberg J: a a s 67. 
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stiftningen och har sedan fortsatt att växa fram parallellt med denna. Också inom EU 

märks tendensen att medlemsstaterna i hög utsträckning reglerar konkurrensklausuler 

genom kollektiva, branschspecifika avtal.133  

 

Utgångspunkten för förhandlingar kring ett nytt verkningsfullt kollektivavtal måste 

följa den utveckling som skett på rättsområdet. Mot bakgrund av att 1969 års 

kollektivavtal vunnit sådant starkt erkännande i svensk rätt så är det rimligt att tänka 

sig att ambitionen med ett nytt kollektivavtal är att även det ska vara normerade 

utanför sitt direkta bindningsområde.  

 

Regleringen bör ta i beaktande det faktum att arbetstagarens och arbetsgivarens 

inbördes relation inte längre är densamma i och med kunskapssamhällets framväxt.134 

Arbetstagarens inflytande har ökat i och med att företagen blir alltmer beroende av 

sitt humankapital och bör därmed inte i samma utsträckning som förr betraktas som 

den svagare parten i anställningsförhållandet. Juridiken borde anpassa sig till dagens 

anställningsförhållande och det kunskapssamhälle vi lever i.135  

 

De yttersta kraven på en effektiv och modernt anpassad rättslig reglering är att den 

måste spegla och ta hänsyn till de intressen som angår parterna med anspråk på 

konkurrensklausuler. Det innebär att såväl arbetsgivare, anställdas som samhällets syn 

på konkurrens bör tas i beaktande inte bara vid utformandet av konkurrensklausulen 

utan också vid bedömningen av dess rimlighet. Avvägningen bör innebära ett krav på 

balans mellan konkurrensklausulens värde av att skydda företagsspecifikt kunnande 

och den anställdes rätt att fritt kunna välja yrkesbana och karriär.136 Vidare måste 

regleringen vara anpassad till en bredare typ av verksamheter, alltså ha en viss 

                                            
133 Se Kent Källströms artikel i EU & Arbetsrätt 2 2002: Nationella regler om konkurrensklausuler 
förenliga med den fria rörligheten. 
134 Se Adlercreutz A, Flodgren B: a a s 16. 
135 Se Sandgren C m.fl.: a a s 264. 
136 Om proportionalitetsprincipen som arbetsrättslig allmän lära se Källström K, Malmberg J: a a s 75. 
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generell karaktär i den meningen att den inte avser att snäva in på specifika branscher 

eller yrkeskategorier utan snarare ha en vidare tillämplighet. De kunskapsintensiva 

områdena hänför sig inte längre till traditionellt metodtillverkande branscher då nya 

teknologier har medfört att kunskapsbaserade verksamheter i stor utsträckning ökat. 

Det bör av avtalstext framgå vilken typ av kunskap som avses skyddsvärd. Det bör 

vidare tydligt framgå under vilka förhållanden en klausul ska vara bindande, att dessa 

faktorer är förutsebara och inte öppnar för alltför extensiv tolkning. En sådan 

utformning begränsar klausulernas avskräckande effekt. 

 

6.5.2 Kollektivavtalets verkan för utanförstående arbetstagare 

 

Det är intressant att begrunda vilken effekt ett nytt kollektivavtal skulle få för gruppen 

av så kallade utanförstående arbetstagare. Med utanförstående avses de arbetstagare 

som antingen inte är med i någon av de avtalsslutande arbetstagarorganisationerna 

eller sådana som inte är medlem i någon arbetstagarorganisation överhuvudtaget. Det 

gamla kollektivavtalet från 1969 synes enligt ingressen enbart vara tillämpligt på 

”arbetstagare, vilka är medlemmar av arbetstagarorganisationerna”. 

Överenskommelsen bygger emellertid på tanken att den anger vad som är god sed i 

alla anställningsförhållanden och att den därmed (i de delar det inte uttryckligt anges 

annat) är tillämplig även på utanförstående arbetstagare. 137  Även ett nytt 

kollektivavtal bör omges av en sådan tanke. Det vore lämpligt att en förhandlings-

skyldighet avseende klausulens innebörd föreskrivs för arbetsgivare som binds av 

kollektivavtalet med den enskilde arbetstagare som är oorganiserad, det skulle 

troligtvis medföra skäligare klausuler. Ett nytt kollektivavtal skulle dessutom 

troligtvis inte per automatik fylla ut det enskilda anställningsavtalet, utan en 

arbetstagare måste för att bli bunden uttryckligt ha avtalat om en konkurrensklausul i 

sitt anställningsavtal.  
                                            
137 Se Fahlbeck R: a a s 127. Det finns dock ingen praxis från AD som anger att 1969 års 
överenskommelse ska tillämpas på utanförstående. 
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6.5.3 Kollektivavtalets tillämpningsundantag 

 

Enligt 1969 års kollektivavtal så binds inte arbetstagaren för de fall anställningen 

upphör på grund av arbetsbrist. En sådan reglering är emellertid inte alldeles 

motiverad. En arbetsgivare som på grund av att han inte längre kan erbjuda en 

anställd arbete och därmed på grund av arbetsbrist tvingas säga upp denne har 

givetvis fortfarande mycket att beskydda ur konkurrensrättsligt hänseende avseende 

verksamheten och den uppsagdes insikter härom.138 Konkurrensen på marknaden 

finns fortfarande kvar och det kan bli förödande för en arbetsgivare som redan 

befinner sig i en pressad station att riskera att få det än mer besvärligt i 

konkurrenshänseende. Trots det torde det enligt min mening vara alltför inskränkande 

för en arbetstagare som blir uppsagd på grund av arbetsbrist att bli avskärmad från en 

relevant arbetsmarknad och förhindrad att ta eller bedriva viss anställning. En sådan 

reglering vore inte önskvärd. 

 

1969 års kollektivtal innehåller även en särreglering avseende nyutexaminerade som 

anställs och som är under 27 år, med innebörden att dessa kan drabbas av en 

konkurrensklausuls verkningar först om anställningen varat i mer än sex månader.139 

Det finns ett samhällsintresse av att kategorin av nyutbildade får en chans att komma 

in på arbetsmarknaden och nyttja denna fullt ut utan hinder. Däremot är det direkt 

omodernt och verklighetsfrämmande att koppla denna grupp av anställda 

(nyutexaminerade) till en viss ålder varför en sådan formulering bör tas bort. En 

åldersgräns kopplad till utbildning kan inte motiveras med argumentet att det skulle 

hämma ungas rörlighet på arbetsmarknaden eftersom utbildning inte har med ålder att 

göra. Däremot finns det ett centralt intresse av att nyutexaminerade får en chans att 

komma ut i arbetslivet och inte blir begränsade i sin yrkesbana. Av den anledningen 

är det motiverat att den framtida regleringen upprätthåller att nyutexaminerade 

                                            
138 Se Adlercreutz A, Flodgren B: a a s 96. 
139 Se punkten två i 1969 års överenskommelse. 
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(oavsett ålder) får en möjlighet att för en period undgå konkurrensklausulens 

verkningar.  På liknande vis finns det ett betydande intresse för unga människor att 

komma in på arbetsmarknaden och inte hindras i sin yrkesfrihet varför en liknande 

särreglering som för nyutexaminerade är motiverad även för denna grupp av särskilt 

utsatta arbetstagare. 

 

6.5.4 Kollektivavtalets täckning avseende bransch och yrkeskategori 

 

Det framhölls i Ds 2002:56 att konkurrensklausuler kan vara aktuella i sådana 

sammanhang och i de branscher där det finns ett berättigat intresse av att skydda 

företagsspecifik information och kunskap. 140 Ett modernt kollektivavtal bör inte ut-

formas på så vis att konkurrensklausuler enbart ska komma ifråga för någon specifik 

yrkeskategori eller för specifik bransch. Den rättsliga regleringen måste vad gäller 

konkurrensklausulers giltighet, lämpligen utformas så den anpassas utifrån en 

helhetssyn av det individuella anställningsförhållandets natur. Det enskilda 

anställningsavtalet ska bedömas utifrån sina specifika förhållanden.141 Konkurrens-

förbudet som följer av denna plikt avser såväl konkurrens där arbetstagaren utnyttjar 

arbetsgivarens företagshemligheter och konkurrens där arbetstagaren ”endast” 

använder personlig skicklighet, erfarenhet och kunskap, som inte utgör 

företagshemlighet.142  Konkurrensklausuler som avser att skydda mot varje form av 

konkurrens, även när en arbetstagare endast använder sin personliga skicklighet, 

kunskap och erfarenhet borde som nämnts inte anses vara motiverade.  

 

Endast den anställde, som i arbetsrättslig mening kan vara del i ett 

anställningsförhållande, bör kunna bindas av en konkurrensklausul. Klausulernas 

användningsområde bör inte förbehållas för vissa typer av kvalificerad personal 

                                            
140 Se Ds 2002:56, s 426. 
141 Se exempelvis AD 1999 nr 144. 
142 Se Fahlbeck R: a a s 110. 
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avseende yrkeskategori eftersom det kan vara svårt att veta vilka som är kvalificerade 

nog. Det är också irrelevant för syftet med en klausul att sätta en kvalifikationsgräns 

för anställda som uppnår en viss månatlig grundinkomst. Vad som ska få avgöra är 

istället verksamheten och arbetsuppgifterna den anställde är sysselsatt med. Detta 

innebär att såväl tjänstemän som arbetare i praktiken bör kunna bindas.143 Detta är 

ytterst något att ta ställning till i det enskilda fallet vid behovsbedömningen av om det 

är lämpligt med en konkurrensklausul. 

 

6.5.5 Visstidsanställda bör kunna bindas 

 

Det är motiverat att kunna skydda företagsspecifik information och kunskap som även 

personer som anställs för viss tid arbetar med. Det framgår inte heller av 1969 års 

överenskommelse att konkurrensklausuler bör komma i fråga enbart för 

tillsvidareanställda. Man kan kanske ändå tycka att det är lite märkligt att binda upp 

en anställd när man bara har haft denne på företaget för en kortare typ av anställning. 

Man skulle kunna tänka sig att giltighetstiden avseende konkurrensklausulers 

inskränkning för denna typ av anställningsform bör vara kortare än för en 

tillsvidareanställd, hur pass mycket kortare är dock svårt att ta ställning till. I 

praktiken så torde det inte vålla några större faror att binda upp visstidsanställda, även 

om det nog i och för sig inte är så vanligt att denna kategori av arbetstagare binds upp 

av konkurrensklausuler.  

  

                                            
143 1969 års överenskommelse, liksom det nya kollektivavtalet som förhandlas fram mellan Svenskt 
Näringsliv och PTK, är dock bara reglerat att avse tjänstemän. 
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6.5.6 Ekonomiska effekter för deltidsanställda 

 

Det bör diskuteras ifall det enbart är sådana arbetstagare som arbetar full tid, det vill 

säga minst hundra procent, som bör bindas av konkurrensklausuler. Ett exempel kan 

vara på sin plats:  
 

JS arbetar sjuttio procent som kemist på ett företag som tillverkar och tar fram en viss slags 

guttaperkamassa som används bland annat för att fylla ut mikroskopiska tomrum i golfbollarnas 

ytskikt. Hon har en konkurrensklausul i sitt anställningsavtal. JS har under en längre tid påtalat en 

önskan för sin arbetsgivare om att få gå upp till heltid men denne kan inte erbjuda henne det. Under 

hennes anställning gäller lojalitetsplikten.144 Tillslut säger JS upp sig med anledning av att hon blivit 

erbjuden en heltidstjänst hos ett annat företag. Efter anställningens upphörande slår 

konkurrensklausulens verkningar in.  

 

I detta fall kan det ifrågasättas om en konkurrensklausul är motiverad och hur den i så 

fall bör balanseras. Ur arbetsgivarens perspektiv kan det vara lika viktigt att knyta en 

deltidsarbetande arbetstagare till sig som en heltidsarbetande; avgörande är inte i 

vilken utsträckning i tid denne arbetar utan snarare vad personen arbetar med och hur 

dessa arbetsuppgifter kan skyddas. I teorin kan det därför betraktas som motiverat 

med ett hundraprocentigt rättsligt skydd för konkurrens i vårt aktuella exempel; en 

konkurrensklausul bör med andra ord kunna ge ett lika fullgott skydd för 

deltidsanställda som heltidsanställda, precis som lojalitetsplikten föreskriver lika 

skyldigheter avseende lojalitet under anställningens pågående. Hänsyn bör dock tas 

till att det är tämligen betungande för en enskild arbetstagare att denne ska behöva 

acceptera en konkurrensklausul när denne har krävt att få arbeta fulltid och inte fått 

det och sedan avslutat sin anställning på grund av detta för att påbörja en 

fulltidstjänst.  

 

                                            
144 Lojalitetsplikten är oberoende av tjänstens omfattning i tid; den är lika omfattande för en person 
som arbetar deltid som för den som arbetar heltid. 
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Vid skälighetsbedömningen av klausulen i förekommande fall så bör 

konkurrensklausulen - med anledning av att anställningen varit en deltidsanställning -

därför vara mindre ingripande (i exemplet ovan så borde konkurrensklausulen vara 

sjuttio procent så ingripande för den anställde eftersom denne arbetar sjuttio procent). 

I praktiken blir detta komplext att anpassa. Det skulle exempelvis innebära att 

inskränkningen vad gäller konkurrensförbudets materiella omfattning, giltighetstid 

eller geografiskt läge, skulle vara sjuttio procent så omfattande i dessa fall, vilket vore 

en opraktisk lösning. Att utforma mildare varianter av konkurrensklausuler som inte 

ger ett fullgott skydd finns det ingen mening med, då uppfyller de inte sitt syfte. 

Istället borde balansen av konkurrensförbudet för deltidsanställda göras där det 

konkret kännbart drabbar den anställde vilket i praktiken blir ekonomiskt. 

Konsekvenserna för en anställd som arbetat deltid blir att denne erhåller en mindre 

ekonomisk kompensation för klausulens inskränkning från arbetsgivaren än om denna 

arbetat fulltid. Arbetsgivarens skyldighet att ekonomiskt kompensera för 

konkurrensförbudets inskränkning är enligt gällande rätt satt upp till en viss andel av 

den tidigare lönen. Den ekonomiska kompensationen påverkas av vilken månadslön 

man haft. Det finns alltså ett problem med en bestämd ersättningsgräns då det finns 

situationer där den ekonomiska kompensationen bör förhandlas individuellt för att 

klausulen ska bli balanserad, dessa problem blir tydliga i exemplet deltidsanställda. I 

dessa fall bör man enligt min mening för deltidsanställda räkna om den faktiska 

ersättningen till heltidslön och därefter räkna på en viss andel, exempelvis femtio 

procent, när man bestämmer den faktiska ekonomiska kompensation som ska 

utbetalas. På så vis blir konkurrensklausulen anpassad även för en icke heltidsavlönad 

arbetstagare.  
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7 Några slutliga reflektioner 

 

Mitt allra första arbete efter studentexamen var som telefonförsäljare på ett lokalt 

företag som riktade sig mot fastighetsbranschen i så gott som hela Sverige. När jag 

läste arbetsrätt på juristprogrammet tittade jag vid ett tillfälle tillbaka på mina gamla 

anställningsavtal och märkte att jag hade en inskriven klausul. Så här stod det i mitt 

anställningsavtal under rubriken ”Konkurrens”: ”Arbetstagaren förbinder sig att 

under anställningstiden och för en tid av 3 månader därefter inte utan [företagets 

namn] skriftliga samtycke ta anställning i bolag som bedriver konkurrerande 

verksamhet, ingå som delägare eller huvudägare i liknande bolag eller på annat sätt 

bistå sådant bolag med råd.” Denna klausuls innebörd hade jag ingen kunskap om 

vid tidpunkten för anställningens ingående, den var inget - vad jag kan minnas - som 

arbetsgivaren tog upp med mig och jag får erkänna att jag inte la något direkt vikt vid 

relevansen av den. Frågan är om denna klausul verkligen hade stått sig om det 

kommit till en tvist eller om den hade ansetts oskälig. 

 

Beträffande om det är dags för en särskild, arbetsrättslig lagreglering avseende 

konkurrensklausuler i anställningsavtal eller om det är tillräckligt med en modernare 

kombinationsreglering i lag och kollektivavtal som den som vi har idag är min 

slutsats att en kombination torde vara tillräckligt, förutsatt att ett modernt 

kollektivavtal ser dagens ljus.145 Det finns inga direkta negativa konsekvenser med att 

kollektivavtalsreglera frågan om konkurrensklausuler i anställningsavtal. En tänkbar 

konsekvens skulle emellertid vara att kollektivavtalets villkor förbiser den enskilde 

individen och inte öppnar för enskilda förhandlingar och individuellt anpassade 

klausuler, det vill säga att de enskilda förhandlingarna istället minskar eftersom ett 

kollektivavtal i praktiken används som ett slags standardavtal. Det skulle eventuellt 

                                            
145 I skrivande stund (slutet av maj 2015) har parterna som förhandlar om ett nytt kollektivavtal 
rörande konkurrensklausuler i anställningsavtal inte lyckats nå någon överenskommelse. 
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drabba varje enskild arbetstagare som själv ser vinsten med att våga förhandla sina 

anställningsvillkor. En uttrycklig reglering i lag torde emellertid inte göra någon 

större nytta för att komma tillrätta med oskäliga klausuler i svensk rätt än vad som 

kan åstadkommas avtalsvägen mellan berörda arbetsmarknadsparter. 

 

Om användningen och utformningen av konkurrensklausuler i syfte att binda upp 

anställda som besitter värdefull kunskap kan man ha tvistande åsikter. En fråga som 

omgärdar en rättslig analys av nämnt slag är om det är avtalsfrihet eller restriktivitet 

som bör vara huvudregel beträffande konkurrensklausuler. Ett svar på denna fråga 

måste formuleras utifrån ett nyanserat perspektiv med såväl arbetsrättsliga, 

konkurrensrättsliga, ekonomiska och sociala djupverkningar i beaktande. 

 

Kunskapsföretagens utveckling har lett till att företagen idag typiskt sett är mer 

beroende av den individuella kunskap och information som den anställde besitter. 

Arbetsgivarna har därför har ett självklart intresse av att knyta denna rikedom till sig. 

Eftersom det i praktiken är den individuelle anställde som många gånger utgör det 

skyddsvärda konkurrensmedlet blir det avgörande om arbetsgivaren har skapat sig 

kontroll över kunskapen genom exempelvis ett avtal. För den enskilde arbetstagaren 

är det angeläget att yrkeserfarenheter och kunskaper inte innebär ett hinder mot att ta 

arbete och därmed riskera att påverka försörjningsmöjligheten. Från samhällets 

synvinkel är en sund och effektiv marknadskonkurrens det primära skyddsvärda. 

Enligt min mening är konkurrensklausuler i anställningsavtal ett värdefullt instrument 

när det används på ett effektivt och noga avvägt vis. Arbetsgivarens reella behov av 

klausulen måste vara det som rimligen motiverar användning i det enskilda fallet, 

men bedömningen av skäligheten av en klausul måste ske med beaktande av 

konsekvenserna för den enskilde anställde och eventuella verkningar på 

arbetsmarknaden.  
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För att balansera motstående intressen är det min slutsats att konkurrensklausuler i 

anställningsavtal bör användas med restriktivitet men att tillämpningsområdet bör 

utvidgas och anpassas till kunskapssamhällets verksamhetsområden. Det innebär inte 

nödvändigtvis att jag förespråkar en utökad användning av instrumentet. Snarare 

efterfrågar jag en mer modernt anpassad reglering. Konkurrensklausuler i 

anställningsavtal och dess framtida reglering i svensk rätt står på tröskeln till en 

reformation. Mot bakgrund av det svåröverskådliga rättsläge som råder bör 

regleringen avseende konkurrensklausuler i anställningsavtal revideras och klargöras. 

Som den här uppsatsen uppmärksammat så är de rättsregler som utgör gällande rätt 

delvis föråldrade och icke anpassade till kunskapssamhällets arbetsmarknad. Hur 

denna reformation bör ske har jag givit förslag på i denna uppsats. 
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Bilaga: Överenskommelse 1969 angående begränsning av 

användningsområdet för och innehållet i s.k. konkurrensklausuler i 

tjänsteavtal 

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

möjliggör ständigt höjd produktivitet och förbättrad marknadsföring.  

Kraven på näringslivet avseende snabb produktivitetshöjning och förbättrad marknadsföring även 

framdeles är utomordentligt starka. Mot bakgrund härav är snabb teknisk och kommersiell utveckling 

påkallad jämväl i framtiden. Medvetna om detta ägnar sig ett växande antal företag åt produkt- och 

metodutveckling samt marknadsanalys och marknadsföring. 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 

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

och ej utåt ger spridning åt skyddsvärda företagshemligheter av ovan nämnda art. Detta gäller i 

synnerhet, när hemligheterna ej kan skyddas genom patent eller liknande registreringsförfaranden. 

För flertalet företag utgör bestämmelserna om lojalitet och diskretion i avtalen om allmänna 

anställningsvillkor ett tillräckligt skydd för ifrågavarande hemligheter. Ibland kan dock skyddet 

behöva utsträckas genom att företag och 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 anser sig emellertid ett företag 

behöva kräva lojalitet och tystnadsplikt av en arbetstagare även under viss tid efter anställningens 

upphörande. När sakliga skäl härför föreligger och när efter anställningstidens slut gällande allmän 

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

företag och arbetstagare med inblick i skyddsvärda hemligheter och möjligheter att utnyttja kunskap 

därom intaga en klausul, enligt vilken arbetstagaren vid visst normerat skadestånd förbinder sig att 

icke under fastställd tid efter anställningens upphörande ta befattning med verksamhet, vilken 

konkurrerar med företaget (konkurrensklausul).  
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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 för näringslivet i stort kan vara betydelsefullt, att de 

anställda har frihet att ta anställning där de bäst kan utnyttja utbildning, yrkeserfarenhet och 

specialkunskaper. Det framstår även som angeläget, att arbetstagare, som skaffat sig 

specialutbildning och erfarenhet inom ett 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 övervägande förklarar Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF) samt 

Svenska Industritjänstemannaförbundet (SIF), Sveriges Arbetsledareförbund (SALF) och Sveriges 

Civilingenjörsförbund (CF) sig vara ense om följande såvitt avser frågor om konkurrensklausuler, allt 

i den mån sagda frågor berör anställda, vilka är medlemmar av arbetstagarorganisationerna.  

 

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 skal anses företag, som genom avtal 

förvärvat tillverkningshemligheter etc.  

 

Konkurrensklausuler bör vidare komma ifråga blott för arbetstagare, som under anställningen får 

kännedom om tillverkningshemligheter eller därmed jämförbart kunnande och som genom utbildning 

eller erfarenhet har möjlighet att göra bruk av denna kännedom.  

 

Anmärkning 

Under förhandlingarna rörande förevarande överenskommelse uppkom frågan, huruvida försäljare 

eller kameral personal enligt överenskommelsen kunde bindas av konkurrensklausuler. 

Tjänstemannaparterna meddelade, att så kunde ske, under förutsättning att de i överenskommelsens 

punkt 1 intagna förutsättningarna vore uppfyllda.  

 

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

samt vid fastställelse av klausulens innehåll bör hänsyn tagas till å ena sidan vikten av det intresse, 

som arbetsgivaren önskar skydda, och å andra sidan arbetstagarens intresse av att fritt kunna utnyttja 

sin arbetskraft. Med hänsyn härtill bör frågan om införande av konkurrensklausul i tjänsteavtal 

prövas i varje enskilt fall.  
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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 nyutexaminerad från undervisningsanstalt, och fattas 

därvid beslut om att binda den anställde med konkurrensklausul, bör klausulen i normalfallet erhålla 

sådan utformning, att den erhåller verkan blott i det fallet, att anställningen upphör, sedan den varat i 

mer än sex månader.  

 

Innehåll  

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

befatta sig med verksamhet, vilken konkurrerar med arbetsgivaren, (bindningstiden) skall ej vara 

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

jämförbara kunnande. Med hänsyn till arbetstagarens intresse av att fritt kunna disponera över sin 

arbetskraft bör dock bindningstiden i normalfallet ej överstiga 24 månader eller, om ovan nämnda 

livslängd är kort, 12 månader.  

 

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

skadeståndsbelopp motsvarande sex genomsnittliga månadsinkomster utgöra tillräckligt skydd för 

konkurrensförbudet.  

 

Med genomsnittlig månadsinkomst avses här genomsnittet av de belopp, som arbetstagaren per 

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

den genomsnittliga månadsinkomsten skall hänsyn tagas endast till tid, under vilken arbetstagaren i 

normal omfattning utfört arbetet för arbetsgivarens räkning.  

 

5. I övrigt bör konkurrensklausul utformas i överensstämmelse med vid denna överenskommelse 

fogad bilaga.  

 

Underrättelse om konkurrensklausul  

6. Införes konkurrensklausul i tjänsteavtal för arbetstagare, som är medlemmar 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.  
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Regelbunden genomgång av beståndet av konkurrensklausuler  

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

vid ordinarie lönerevisionsdatum vartannat år med början år 1971 till berörda lokala SIF-, SALF- och 

CF-klubbar överlämna förteckning alltjämt gällande konkurrensklausuler avseende SIF-, SALF- 

respektive CF-medlemmar. Innan listorna uppgöres, skall man inom företaget överväga, om och i vad 

mån klausulerna alltjämt är påkallade. Förteckningarna kan även upptaga anställda, för vilka 

konkurrensklausuler anses böra införas eller skärpas men med vilka företaget ännu ej träffat 

överenskommelse härom.  

 

Om avlämnad lista icke upptager anställd, som enligt vad som meddelats berörda klubb är bunden av 

konkurrensklausul, eller om företaget helt och hållet underlåter att till klubben överlämna förteckning 

över gällande konkurrensklausuler, förlorar ifrågavarande klausul(er) sin giltighet, därest företaget 

underlåter att vidtaga rättelse inom en vecka från det klubben påpekade underlåtenheten för företaget.  

 

Förhandlingsordning  

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

arbetstagaren rörande frågan, huruvida klausulen alltjämt är påkallad, eller rörande klausulen innehåll 

eller tillämpning, skall tvisten behandlas vid lokal förhandling i enlighet med föreskrifterna i 

huvudavtalen mellan å ena sidan SAF och å andra sidan SIF resp. SALF. Uppstår oenighet mellan 

arbetsgivare och arbetstagare i fråga om införande under bestående anställning av konkurrensklausul 

i tjänsteavtalet eller i fråga om klausulens innehåll, skall tvisten likaså behandlas vid lokal 

förhandling enligt nyss nämnda huvudavtal.  

 

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

stadgas i vederbörande huvudavtal.  

 

CF-medlemmar skall, såvitt avser förhandlingsordningen enligt ovan, anses falla under huvudavtalet 

SAF/SIF.  

 

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

skiljenämnd för avgörande. Tvisten skall hänskjutas till nämnden inom tre månader från den dag, då 

den centrala förhandlingen enligt huvudavtalet anses avslutad, vid äventyr att vederbörande anspråk 

eljest preskriberas.  
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Skiljenämnd  

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

suppleanter. Ordföranden och suppleanten för honom utses genom enhälligt beslut av SAF, SIF, 

SALF och CF gemensamt för tre 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 beslutsför endast om den är fulltalig. Varje ledamot (resp suppleant i förekommande 

fall) äger en röst. Såsom nämndens beslut gäller den mening, varom flertalet förenar sig. De med 

ordförandens resp hans suppleants deltagande i nämndens verksamhet förenade kostnaderna skall 

bäras av organisationerna gemensamt, varvid SAF svarar för hälften samt SIF, SALF och CF 

gemensamt för återstoden. De kostnader, som uppkommer till följd av ledamots (suppleants) 

deltagande i nämndens verksamhet, skall bäras av organisation, som utsett ledamoten (suppleanten).  

 

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

 

Överenskommelsens giltighetstid   

10. Mellan SAF samt SIF, SALF och CF gäller denna överenskommelse fr o m den 1 januari 1971 

och tills vidare med ett års uppsägningstid. Överenskommelsen må dock ej genom uppsägning 

bringas att upphöra förrän fr o m den 1 april 1975. Om någon av de avtalsslutande parterna uppsäger 

avtalet, skall det efter uppsägningstidens utgång anses ha upphört att gälla även för de återstående 

parterna, därest ej annat överenskommes dem emellan.  

 

Anmärkning  

Under förhandlingarna rörande förevarande överenskommelse nåddes enighet om att 

överenskommelsen skulle träda i kraft först den 1 januari 1971, detta för att underlätta för företagen 

att anpassa sina rutiner. Man var emellertid ense om att det vore ett gemensamt önskemål, att de 

materiella reglerna om möjligt började tillämpas redan under år 1970.  
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Stockholm den 14 december 1969  

 

Svenska Arbetsgivareföreningen  

Svenska Industritjänstemannaförbundet  

Sveriges Arbetsledareförbund  

Sveriges Civilingenjörsförbund  

 

 

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 som delägare i sådant företag eller på annat sätt bistå sådant företag med råd eller dåd,  

eller 

själv eller genom annan starta eller driva med arbetsgivaren konkurrerande verksamhet. Har det 

konkurrerande företaget två eller flera verksamhetsområden inom ort, där anställning ifrågasättes, 

skall samtliga beaktas vid tillämpningen av stycke a) ovan.  

 

Konkurrensförbudet gäller ej i följande fall:  

a) När arbetsgivaren sagt upp anställningsavtalet. När arbetsgivarens uppsägning föranletts av 

avtalsbrott från den anställdes sida, gäller dock konkurrensförbudet.  

b) När den anställde sagt upp anställningen och detta föranletts av avtalsbrott från arbets- givarens 

sida. Med avtalsbrott förstås sådan åtgärd eller underlåtenhet, som ger mot- parten rätt att häva 

anställningsavtalet med omedelbar verkan. 

 

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

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

den anställde, till den anställde per månad utbetala skillnaden mellan den anställdes arbetsinkomst 

hos arbetsgivaren vid anställningens upphörande och den (lägre) inkomst, som den anställde därefter 

intjänar i ny förvärvsverksamhet. Ersättningen skall dock icke överstiga 60 % av månadsinkomsten 

från arbetsgivaren vid anställningens upphörande och ej heller utgå för längre tid än den period, 
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under vilken konkurrensförbudet gäller. För fastställande av ersättningsbeloppet är den anställde 

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

förvärvsverksamhet.  

 

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

erhållit del av den anställdes framställning därom.  

 

Om den anställde avskedas på grund av grovt avtalsbrott, kan arbetsgivaren efter hörande av sitt 

arbetsgivareförbund och av arbetstagarorganisation, som den anställde må tillhöra (SIF, SALF resp 

CF), helt eller delvis draga in förmånen av ersättning enligt ovan. 

 

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

konkurrensförbudet, varvid arbetsgivarens ersättningsskyldighet enligt punkt 2 ovan upphör.  

Vid tillämpningen härav märkes dock följande:  

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

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 normerat skadestånd med ett belopp 

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

genomsnittliga månadsinkomst förstås genomsnittet av de belopp, som den anställde per månad 

uppburit som fast lön, provision, tantiem etc. under sista anställningsåret. Vid uträknandet av den 

genomsnittliga månadsinkomsten skall hänsyn tagas endast till tid, under vilken den anställde i 

normal omfattning utfört arbete för arbetsgivarens räkning.  

 

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

uppkomst eller omständigheterna i övrigt finnes skäligt, må skadeståndets belopp nedsättas; 

fullständig befrielse från skadeståndsskyldighet må ock äga rum.  

 

Anmärkning 

Har den anställde brutit mot konkurrensförbudet genom att taga anställning hos konkurrerande 

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

konkurrerande företaget, skall ej anses innebära ny överträdelse av denna konkurrensklausul.  

 

5. Uppstår oenighet mellan arbetsgivaren och den anställde med avseende på fråga, som regleras i 

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

den 14 december 1969 mellan Svenska Arbetsgivareföreningen samt Svenska 

Industritjänstemannaförbundet, Sveriges Arbetsledareförbund och Sveriges Civilingenjörsförbund 

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

tjänsteavtal.  


