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Abstract

This essay  aim to clear the regulations that adjusts the use of non-compete clauses 
in contracts of employement. The historical developement shows tendencies that 
more employees have contracts that includes non-compete clauses. This 
developement does not always correspond with what is allowed concerning these 
clauses. Non-compete clauses is adjusted by the regulations in the collective 
agreement known as the agreement of 1969. The agreement has also been 
accepted outside its regular field of application. Apart from the just mentioned 
agreement, unreasonable conditions of contracts kan be adapted to what is fair 
accordning to the swedish constitution of agreements. The paragraphs in question 
is the 36 and the 38 §§, that adjusts when you can shift the conditions. The 38 § is 
more applyable when it comes to conditions about  non-compete clauses. The use 
of non-compete clauses is also regulated by practice in the court of law, the labour 
court. Many of the regulations are unspecified in their design. It is possible that 
these unspecified concepts are essential to maintain the possibility of applying the 
concepts to a larger amount of cases. The metaphysical concepts of the 
jurisprudence has been criticized several times during the historical developement, 
for example by the upholders of the positivistic Uppsala school of philosophy (the 
Scandinavian legal realism). The facts remains that because of its open device of 
concepts, the jurisprudence becomes dynamic and useable in a lot more contexts. 

Keywords: non-compete clauses, contract of employement, duty of loyalty, the 
agreement of 1969, 38 § constitution of agreements
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Sammanfattning 

Denna uppsats ämnar redogöra för de bestämmelser som reglerar användandet av 
konkurrensklausuler i anställningsavtal. Utvecklingen visar tendenser på att allt 
fler arbetstagare har konkurrensklausuler inskrivna i sina personliga avtal.1 Denna 
utveckling stämmer emellertid inte alltid överens med vad som är tillåtet 
beträffande dessa klausuler, vilket framgår av Fahlbecks uttalande (se fotnot 1). 
Gällande rätt beträffande konkurrensklausuler återfinns i 1969 års överens-
kommelse vilket är ett kollektivavtal som kommit  att accepteras även utanför sitt 
användningsområde. Utöver överenskommelsen kan oskäliga avtalsvillkor jämkas 
genom åberopandet av 36 § lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på 
förmögenhetsrättens område. Dock är ovan nämnda lags 38 § i större utsträckning 
tillämpbar i de fall då konkurrensklausuler används då paragrafen bekräftar att 
konkurrensklausuler är tillåtna i den utsträckning de inte sträcker sig över en 
oskälig tid. Ovan nämnda bestämmelser reglerar konkurrensklausuler och hur de 
används. Användandet av klausulerna styrs också av praxis, Arbetsdomstolens 
domar. Många av bestämmelserna är något opreciserade i hur de är utformade. 
Möjligtvis är detta en nödvändighet då reglerna på så sätt blir applicerbara i fler 
sammanhang. Juridikens opreciserade begrepp har många gånger kritiserats, bland 
annat av Uppsala-skolan och dess förespråkare. Faktum kvarstår dock att  genom 
sin öppna begreppsapparat blir juridiken dynamisk och användningsbar i betydligt 
fler situationer. 

Nyckelord: konkurrensklausul, anställningsavtal, lojalitetsplikt, 1969 års 
överenskommelse, 38 § AvtL (lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar 
på förmögenhetsrättens område)
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med och utformar avtalen. Det i sig strider mot gällande kollektivavtal.”
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Förkortningar

a.a  Anfört arbete
AD  Arbetsdomstolen (s) domar
AvtL  Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på 
 förmögenhetsrättens område
CF Civilingenjörsförbundet
Ds.  Departementsserien
EEG (EEC) Europeiska Ekonomiska Gemenskapen (European Economic 
 Community)
EU (EG) Europeiska Unionen (Europeiska Gemenskapen)
FB Föräldrabalken
FHL Lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter
HagL Lagen (1991:531) om handelsagentur
IKL Lagen (1919:446) med vissa bestämmelser om illojal 
 konkurrens
KkL Konsumentköplag (1990:932)
LAS Lag (1982:80) om anställningsskydd
Prop. Proposition
SAF Svenska arbetsgivareföreningen (numera verksamma under 
 namnet Svenskt Näringsliv)
SALF Sveriges arbetsledarförbund (numera verksamma under namnet 
 Ledarna)
SFS Svensk författningssamling
SIF Sveriges industritjänstemannaförbund
SKL Skadeståndslag (1972:207)
SOU Statens offentliga utredningar
SvJT Svensk juristtidning
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1. Inledning

Detta inledningskapitel ämnar främst klargöra bakgrunden, problem-
formuleringen och syftet med studien. Genom frågeställningen framgår vilka 
frågeställningar studien avser besvara. I dispositionsavsnittet redogörs för arbetets 
struktur genom en översiktlig genomgång av arbetets mer betydande delar.

1.1 Bakgrund
Bakgrunden till denna uppsats grundar sig i den arbetsrättsliga problematik kring 
användandet  av konkurrensklausuler i anställningsavtal. För att beskriva 
problematiken behövs en kort historisk genomgång av bland annat juridikens i 
många fall abstrakta begrepp göras. Förhoppningen är att den historiska 
genomgången ska vara läsaren behjälplig i den bemärkelsen att förståelsen för 
juridikens begreppsapparat utökas. 
 Ett första besök hos en jurist angående ett juridiskt dilemma innebär inte sällan 
att  juristen i fråga väljer att återkomma med ett mer explicit svar än vad som för 
stunden kan ges. I många fall kan juristen, inte heller efter att närmare undersökt 
saken, ge ett tydligt besked om vad som är gällande rätt för den aktuella 
frågeställningen.2 Det kan, som jurist, dessutom innebära att försätta sig själv i en 
prekär situation att på förhand uttala sig om utfallet i ett specifikt ärende. 
Innebörden av det  senast sagda skulle kunna tolkas som att  det på förhand, oavsett 
juristens kompetens och bevisningens styrka i en riktning, är svårt att fastställa 
resultatet av en eventuell rättegång. Det är därmed skillnad på att ha rätt  och att 
slutligen få rätt. 
 Problematiken kring det faktum att juridiken är oförutsägbar är något som, 
åtminstone på akademisk grundnivå, inte behandlas i vidare mening. Fokus läggs 
istället på viktiga civilrättsliga och för övriga rättsområden centrala regler. Ju 
längre utbildningen lider, desto mer inser studenten hur abstrakt och oförutsägbar 
juridiken stundtals är.3 
 Juridikens begreppsapparat har historiskt sett ifrågasatts vid åtskilliga tillfällen. 
Under 1800-talet sneglade rättsteoretiker åt naturvetenskapen och dess precisa 
uttryck. Viljan att skapa en internationellt hållbar samling juridiska begrepp 
syftandes till att precisera terminologin var periodvis påtaglig under 1800-talet. 
Denna strävan kom att  betecknas, och numera oftast beskrivas i negativa ordalag, 
som begreppsjurisprudens.4 
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 1800-talets kritik mot juridikens abstrakta begrepp  är inte den enda kritik som 
historiskt sett framförts. Axel Hägerström och Adolf Phalén var två vid Uppsala 
universitet verksamma filosofer som kom att ifrågasätta och till viss del påverka 
synen på rättsvetenskapen och dess begreppsapparat. Deras filosofi grundade sig 
främst i två huvudsakliga påståenden. De menade dels att rättsvetenskapen var full 
av metafysiska begrepp, det vill säga för omvärlden abstrakta och intetsägande 
benämningar, såsom exempelvis stat, rättighet  och giltighet. Hägerström menade 
att  dessa metafysiska begrepp inte hörde till vetenskapen och vetenskapligt 
tänkande och i synnerhet inte till rättsvetenskapen. Vidare grundade sig 
Hägerströms rättsfilosofi i relationen till begreppet värde. Hägerström talade om 
teoretiska och ateoretiska satser, vilka kan förklaras genom följande exempel. Om 
någon hävdar att en tavla är fyrkantig menar Hägerström att denna person uttalat 
sig om något verkligt. Uttalandet är antingen sant eller falskt varpå påståendet får 
benämningen teoretisk sats. Om personen å andra sidan lägger en värdering i hur 
han eller hon väljer att beskriva samma tavla genom att påstå att den är vacker, 
menar Hägerström att personen inte uttalat sig om något verkligt. Denna sats blir 
således en sats av ateoretisk karaktär eftersom personen i och med uttalandet 
belagt påståendet med egna värderingar vilka inte går att vare sig verifiera eller 
falsifiera.5  Hägerström kritiserade även juristens kanske allra mest centrala 
begrepp, gällande rätt, genom att hävda att även detta var laddat med värderingar. 
Uppsalaskolan kom sedermera, delvis på grund av att dansken Alf Ross förde 
skolans talan vidare, att kallas den Skandinaviska rättsrealismen.6 

 Bakgrunden till detta arbete ligger i problematiken kring arbetstagarens 
lojalitetsplikt gentemot sin arbetsgivare samt hur denna lojalitetsplikt ibland 
innebär inskränkningar i arbetstagarens fortsatta arbetskarriär i form av de 
konkurrensklausuler som följer av lojalitetsplikten. Lojalitetsplikt och 
konkurrensklausul är två olika begrepp som förekommer i liknande typer av 
rättsfall varmed de också, åtminstone till viss del, kan anses vara av metafysisk 
karaktär. 
 För att bättre förstå den egna rättsordningen bör den studerande även lägga en 
viss mån av fokus på komparativa studier.7 Personligen vill jag framlägga vikten 
av att, i vissa fall, även studera juridiken ur ett historiskt perspektiv. Därmed 
finner jag det också relevant att, i detta sammanhang, ha med en kort historisk 
tillbakablick i hur rättsvetare under de senaste århundradena sett på juridikens 
abstrakta begrepp. 
 Ett anställningsavtal innehåller sällan exakta skrivelser om arbetstagarens 
lojalitetsplikt. Vad som gäller under anställningen, och till viss del efter 
anställningens upphörande, och som inte konkret står med i avtalet arbetsgivare 
och arbetstagare emellan kan närmast betraktas som normer som parterna 
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gentemot varandra förväntas beakta. De för arbetsgivaren och arbetstagaren olika 
förhållningsregler som i lagar, avtal och domstolspraxis uttrycks utgör arbets-
tagarens allmänna lojalitetsplikt gentemot dennes arbetsgivare.8 Arbetsdomstolen 
har formulerat ett för arbetstagarens anställningsavtal medföljande lojalitetskrav 
som lyder enligt följande. 

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 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 karaktäriseras som biförpliktelser. 
Skall 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.9

Lojalitetsplikten innebär alltså bland annat att arbetstagaren inte är tillåten att 
bedriva med arbetsgivaren konkurrerande verksamhet. Huvudregeln är att 
arbetstagarens lojalitetsplikt upphör att gälla när anställningen avslutas. Denna 
huvudregel frångås inte sällan genom att avtalet innehåller en konkurrensklausul. 
En konkurrensklausul kan ses som en förlängning av lojalitetspliktens innebörd, 
men sträcker sig till skillnad från lojalitetsplikten till att ibland gälla även efter 
anställningens avslutande. Mot bakgrund av detta ämnar jag att mer grundligt 
studera och tydliggöra innebörden av begreppen lojalitetsplikt  och konkurrens-
klausul samt deras inverkan på arbetstagaren under och efter en anställning. 

1.2 Avgränsningar
Arbetet är avgränsat till att  endast utröna innebörden och verkningsgraden av en 
konkurrensklausul under och efter en anställning. För att nå ett så uttömmande 
och korrekt svar som möjligt kommer studien även innebära studier av begreppet 
lojalitetsplikt. Då en konkurrensklausul, som ovan beskrivet, kan ses som en 
förlängning av arbetstagarens lojalitetsplikt är min bedömning att studier av denna 
gentemot arbetsgivaren oskrivna plikt är av relevant värde syftandes till studiens 
trovärdhet och användbarhet. 
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1.3 Syfte
Syftet med studien är att fastställa gällande rätt vad gäller arbetstagarens lojalitet 
gentemot arbetsgivaren under och efter anställningens upphörande. Det faktum att 
lojalitetsplikten upphör i samband med anställningens avslutande medan ett 
konkurrensförbud fortfarande kan vara gällande gör ämnet synnerligen intressant 
och värt att studera mer ingående. I och med att en konkurrensklausul innebär en 
förlängning av lojalitetsplikten kan frågor gällande den eventuella konkurrens-
klausulens verkställighet vara absolut relevanta. Förhållandet mellan begreppen 
lojalitetsplikt och konkurrensklausul kan vid en första anblick verka diffust, varpå 
en tydlig begreppsredogörelse är i det närmaste ofrånkomlig i samband med en 
studie av detta ämne. Denna begreppsredogörelse utgör också ett av syftena med 
denna uppsats. 

1.4 Problemformulering
Vid studerandet av problematiken kring sambandet mellan arbetstagarens 
lojalitetsplikt och en avtalad konkurrensklausul dyker följaktligen en del frågor 
upp. För de mest relevanta frågeställningar ämnar jag nedan lämna en kort 
redogörelse då dessa kommer att  utgöra grunden för mitt  sökande av information. 
De problem jag anser behöver redas ut är följande. 

1. Vilka bestämmelser reglerar användandet av konkurrensklausuler? 
2. Vilken funktion fyller en konkurrensklausul? 
3. Vilken innebörd anser lagstiftaren att  en konkurrensklausul kan och bör ha 

för arbetstagaren, i synnerhet efter anställningens upphörande? 
4. Vad säger EG:s direktiv om fri konkurrens i förhållande till de 

konkurrensklausuler som enligt svensk rätt är bindande? 

Genom besvarandet av dessa frågeställningar anser jag att problematiken kring det 
undersökta ämnet, åtminstone delvis, kan redogöras för. Frågeställningarna utgör 
också grunden för det metodval som logiskt sett följer av detta avsnitt. 

10



1.5 Metod
Metodavsnittet i ett arbete kan sägas vara avgörande för huruvida studien kan 
anses vetenskaplig eller ej. Metoden kan sägas vara länken mellan problem-
formuleringen och ett eventuellt påstående eller antagande via det underlag i form 
av rättskällor, statistik och eventuell empiri som utgör studiens kärna.10 
 Som en del i den arbetsmetod som ligger till grund för ett rättsvetenskapligt 
arbete ingår att  skriva på ett så juridiskt korrekt sätt som möjligt. Till detta hör 
diverse skrivregler som för de juridiskt  verksamma är allmänt vedertagna. Vad 
som vid en första anblick av detta arbete kan utläsas är det juridiska sättet att 
använda noter11  samt marginalen i vänsterkant12  vilket båda är skriftliga 
förfaranden som föredrages och är vanligt förekommande i juridiska texter.

1.5.1 Rättsdogmatik
Rättsdogmatiken, vilken utgör juristens viktigaste verktyg, tar i utgångspunkt de 
befintliga rättskällorna och förklarar vilka som finns tillgängliga, de lege lata, 
eller föreslår för lagstiftaren de ändringar som bör tillskrivas lagen, de lege 
ferenda. Juridikforskaren har ett allt  större spelrum vad gäller att granska 
juridiken utan att närmare beröra detaljerna i varje enskilt mål. Genom sina 
möjligheter att överblicka juridiken och välja specifikt angreppsområde kan 
juridikforskaren på olika sätt påverka den juridiska problemlösningen. Forskaren 
influerar genom sin doktrin den rättsliga utvecklingen. Rättsdogmatikern kan, för 
att  bättre förstå rättsreglernas funktion, undersöka den verklighet i vilken de 
studerade rättsreglerna har sin största verkan. Detta kan ske genom att  studera 
litteratur och statistik eller genom att intervjua en på området sakkunnig.13 
 I metodsammanhang talas det inom rättsvetenskapen om rättskällelära, juridisk 
metod och rättsvetenskaplig metod där rättskälleläran är av snäv karaktär i den 
bemärkelsen att  den endast pekar på vilka regler som kan, bör och får involveras i 
studien. Till rättsvetenskaplig metod hör de undersökningar som är väldigt 
omfattande i den bemärkelsen att  de är mer tillåtande vad gäller information och 
var denna information kan inhämtas. Inte sällan innehåller till exempel en 
rättsvetenskaplig studie empiriskt material i form av exempelvis intervjusvar.14 
 Den traditionella juridiska metoden intar en mellanställning i den bemärkelsen 
att  den är snävare än rättsvetenskaplig metod, men något vidare än rättskälleläran. 
Jag kommer att använda mig av den traditionella juridiska metoden vilken går ut 
på att  fastställa gällande rätt med hjälp författningar, bestämmelser, 
överenskommelser och domstolspraxis. 
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10 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 35
11 Jensen, Rylander & Lindblom, Att skriva juridik, s. 80-83
12 A.a, s. 99
13 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s. 177-178
14 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 36-39



1.5.2 Rättsfallstolkning
De högsta instansernas primära uppgift är att leverera prejudikat som för den 
övriga rättstillämpningen är vägledande. Att tolka prejudikat kan emellertid 
innebära problem, främst med tanke på att prejudikatet  innebär ett avgörande av 
ett  konkret fall. Detta blir till ett problem eftersom domstolen ofta söker 
vägledning i en mer generellt formulerad norm. I domen kan de rättsfakta som 
avgjort domen vara angivna. I annat fall kan ett komplext rättsfakta, det  vill säga 
fler sakomständigheter föreligga, alternativt är ett eller flera rekvisit uppfyllda. 
Därefter gäller det för domstolen att generalisera sambandet mellan de rättsfakta 
eller det rekvisit från det prejudicerande fallet till det specifika fallet. Det kan 
därefter vara värdefullt att angripa fallet från ett annat håll, varpå hänseende bör 
fästas exempelvis vid de lagrum som varit tillämpliga för prejudikatet. Ett 
prejudikat blir särskilt värdefullt  i de fall det kompletterar de regler som redan 
existerar. Att generalisera prejudikat kan dessutom verka ohållbart  i det avseendet 
att  det därmed skulle kunna komma i konflikt med befintliga författningar och 
regler.15 

1.5.3 Objektiv rättsfallstolkning
Att fastställa innebörden av en dom kräver av de inblandade kännedom om de 
tolkningsdata som är relevanta. Det är, åtminstone enligt de flesta, viktigt  att 
tolkningen av rättsfall är så objektiv som möjligt. I ett juridiskt sammanhang 
innebär detta att de inblandade förväntas tolka domtexten, prejudikatets innehåll, i 
den rättsliga kontext den befinner sig.16

1.5.4 Subjektiv rättsfallstolkning
Att subjektivt  tolka ett rättsfall skulle kunna tänkas innehålla frågor och 
funderingar och eventuellt historiska efterforskningar kring vad domstolen 
egentligen menade med den dom som aktörerna för tillfället tolkar. En sådan 
subjektiv tolkning kan innebära osäkerhet. Dels skulle någon ur den tolkade 
domstolens ledamöter när som helst kunna träda fram och förklara vad som 
egentligen menades med domen. Dessutom är det svårt att förutspå de på området 
relevanta forskningsrapporter som då de publiceras kan vinna acceptans inom sitt 
område.17 

12

15 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s. 149-150
16 Jensen, Rylander & Lindblom, Att skriva juridik, s. 153
17 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s. 153



 Jag ville med detta avsnitt göra läsaren uppmärksam på svårigheten i att tolka 
och använda sig av prejudikat i det juridiska arbetet. Beroende på hur den 
juridiska aktören tolkar och använder sig av prejudikatet får innebörden olika 
betydelse.
 Jag vill med styckena 1.5.2 - 1.5.4 göra läsaren uppmärksam på att juridiken 
trots allt  utövas av människor, vilket innebär att värderingar kan förekomma i 
rättsliga sammanhang. Med detta inte sagt att  juridiken är orättvis. Då ett 
prejudikat ska tolkas kan det dock vara värdefullt att veta att det finns flera sätt att 
tolka ett prejudikat varpå jag väljer att i ovan nämnda stycken redogöra för dessa. 

1.5.5 Kort juridisk reflektion
Inom den centrala civilrätten är många av de centrala reglerna ålderdomliga eller 
också har de förblivit oförändrade under långa perioder. Detta gäller särskilt för 
bestämmelser inom köprätten och avtalsrätten. Hur förhåller sig egentligen 
samhället till en väldigt ålderdomlig regel? En regel som funnits kvar inom ett 
rättssystem under en väldigt lång period kan uppfattas som mycket pålitlig då den 
visat sig fungera under en så pass lång tid. Det finns dock säkerligen minst lika 
många skeptiska åsikter till en ålderdomlig författning vilken kan antas föra med 
sig värderingar som inte passar in med de värderingar dagens samhälle står för. På 
samma sätt bör vi kanske kritiskt granska även den allra senaste lagstiftningen. 
Hur pass anpassad är den efter hur samhället  ser ut? Bör vi kanske förhålla oss 
avvaktande till en ny  regel? Bör juridiken bevara sitt  förhållandevis konservativa 
förhållningssätt eller ska den liksom många andra områden, framförallt 
vetenskaper, sträva efter att vara så progressiv som möjligt? Risken med en alltför 
progressiv juridik skulle kunna vara att den blir alltför involverad i politiska 
debatter. Domstolar tenderar att, jämfört med samhällets utveckling, vara 
konservativa.18  Inte sällan, framförallt på senare år, förekommer komparativa 
studier i syfte att bättre förstå den egna rättsordningen.19 Likväl finns det  de som 
hävdar att för att vi ska kunna förstå en rättsregels ställning måste vi också 
granska regeln utifrån dess historia.20  Givetvis kräver samhället ibland av 
juridiken relativt drastiska förändringar. Den tekniska utvecklingen har givit oss 
en mängd nya författningar att förhålla oss till. Likväl som många juridiska 
områden följt med den samhälleliga utvecklingen har de allra mest grundläggande 
reglerna bestått. Det är därmed inte givet att juridiken tvunget måste följa 
samhällets utveckling. En domstol tar dock sällan hänsyn till en bestämmelses 
historia i sitt dömande. Arbete de lege ferenda däremot, kräver säkerligen en 
historisk tillbakablick. 
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1.6 Disposition
Uppsatsens inledande kapitel är i och med detta nästintill avverkat. Vidare följer i 
kapitel två en grundlig avtalsrättslig redogörelse i syfte att begreppsliggöra 
fenomenet lojalitetsplikt och dess förlängning, konkurrensklausulen. I kapitel tre 
söker jag finna svar på i vilken utsträckning AD bedömer konkurrensklausuler 
giltiga för att i kapitel fyra analysera fram vad som kan anses vara gällande rätt 
vad gäller just dessa klausuler. I kapitel fem ska jag kortfattat besvara de fyra 
frågor jag i avsnitt  1.4 presenterat. Uppsatsen avslutas med en kort 
sammanfattning och en slutdiskussion kring de upptäckter jag i gjort. 
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2. Avtalsrätt

Detta kapitel kommer att behandla gällande rätt vad beträffar bestämmelser kring 
anställningsavtalet i allmänhet och lojalitetsplikt i synnerhet. För att få en mer 
precis bild av begreppet lojalitetsplikt kommer jag i detta kapitel att redogöra för 
de centrala områden jag anser viktiga att behandla. Inledningsvis kommer jag att 
beskriva innebörden av ett anställningsavtal. Innan dess ämnar jag dock kortfattat 
redogöra för avtalsrättens vitala bestämmelser. Därefter kommer jag att mer 
ingående bryta ner anställningsavtalet i mindre beståndsdelar i syfte att förklara 
innebörden av arbetstagarens lojalitetsplikt gentemot arbetsgivaren. Jag kommer 
också att söka svar på vilka bestämmelser som reglerar möjligheterna att i 
anställningsavtalet teckna en så kallad konkurrensklausul. Kapitlet kommer dels 
att  vara en litterär studie av rättsvetenskaplig doktrin men kommer givetvis även 
innefatta studier av Arbetsdomstolens21 domar.

2.1 Allmän avtalsrätt
Svensk avtalsrätts viktigaste författning är lag (1915:218) om avtal och andra 
rättshandlingar på förmögenhetsrättens område22  vilken är ett resultat  av en 
nordisk gemensam lagstiftning. AvtL är inte nog detaljerad vad gäller alla 
avtalssituationer som mellan parter kan uppstå. Inte ens lagens fyra kapitel, om 
slutande av avtal, om fullmakt, om rättshandlingars ogiltighet samt allmänna 
bestämmelser är i sig alltid tillräckliga.23  AvtL kompletteras av övriga viktiga 
bestämmelser. Omyndig och dennes rättshandlande redogörs för i föräldrabalken 
24likväl som en näringsidkare ställs inför konsumentköplagen (19)25 i händelse av 
att  en konsuments rättigheter åsidosatts. Ett avtal kommer till stånd genom 
kombinationen av två rättshandlingar, anbudet och accepten. Avtalsrätten utgår i 
mångt och mycket ifrån anbud-accept-modellen. Ett anbud som utan tillägg 
accepteras av mottagaren till anbudet innebär att avtal kommit till stånd. Detta är 
dock inte det enda sätt på vilket ett avtal kan komma att upprättas. Vissa 
förhållanden, kompromisser, klausuler och villkor har gemensamt förhandlats 
fram utan att avtalet anger vem som är anbudsgivaren bakom dessa förhållanden. 
Genom att undvika generella definitioner undvek lagstiftaren denna problematik. 
Detta sätt att sluta avtal kan kallas ett gemensamt avtalslut.26  Avtalet har som 
främsta funktion att binda de avtalsslutande parterna vid vissa specifika 
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åligganden. Framgår inget annat av avtalet eller omständigheterna därom, är 
avtalet bindande för bägge parter. Till parts förfogande ställs domstolar och 
exekutionsmyndigheter då motpart  inte fullgjort sina förpliktelser. Avtalsrätten 
präglas av en sedvänja som säger att  ’avtal skall hållas’, pacta sund servanda. 
Förutom att binda parterna fyller avtalet också en regleringsfunktion genom de 
regler som mellan parterna överenskommes i och med deras avtal. Avtalet torde 
kanske även ”garantera ömsesidighet, frivillighet och samverkan mellan 
parterna”. Så är dock inte alltid fallet, trots att ett i juridikens namn giltigt avtal 
kräver ett godkännande, en accept.27

2.1.1 Avtals oskälighet
Att åberopa 36 § AvtL handlar främst om att förklara ett avtal eller delar av det 
ogiltigt. Den logiska följdfrågan blir således; Vad är ogiltigt? Det finns ingen 
preciserad, juridisk benämning över vad som är ogiltigt. Vad som är ogiltigt eller 
olämpligt blir därmed ofta vida omdiskuterat. De vanligaste anledningarna till att 
ett  avtal eller en del av ett avtal döms ogiltiga är att  ett eller flera rekvisit för 
giltigheten saknas. Det kan också röra sig om en rättshandling som vilar i den ena 
partens tvång, svek eller misstag alternativt att avtalet strider mot gällande 
författning. I vissa fall kan en rättshandling göras icke gällande på grund av 
omständigheter som inträffar efter dess att rättshandlingen ingåtts. I dessa 
sammanhang talas det sällan om oskälighet utan snarare om att  rättshandlingen 
blivit overksam. Ett  avtal eller en del i ett avtal som med hänsyn till 
omständigheterna bedöms ogiltig kan därmed inte göras gällande i sitt aktuella 
utförande. Numera har de juridiska aktörerna alltmer accepterat  det faktum att de 
ogiltiga eller oskäliga förhållandena jämkas, istället för att  helt och hållet 
förkastas, och i många fall har 36 § AvtL stått till dessa aktörers förfogande.28 

2.1.2 Avtalskategorier
Gemene man träffar dagligen ett antal avtal utan att  kanske reflektera över det. 
Exempelvis har ett avtal träffats då en person åker buss och betalar biljettavgift, 
eller när någon handlar varor i en butik. Inom avtalsrätten talas det om tre 
kategorier avtal. Dessa kategorier kan beskrivas enligt följande. 

- Konsensualavtal – I denna kategori hamnar de avtal som kommer till stånd 
genom att parterna är överens om avtalets innehåll utan att ställa särskilda 
krav på avtalets form. Denna typ  av avtal är inte sällan muntliga, men kan 
givetvis förekomma även i annan form. 
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- Formalavtal – Denna typ  kräver av avtalet en särskild form, exempelvis 
skriftlighet.

- Realavtal – Detta avtal blir bindande först då prestation i samband med 
avtalet genomförts. Det kan handla om överlämnandet av en gåva. 

2.2 Anställningsavtalet
Arbetsrätten och dess reglemente handlar nästan uteslutande om bestämmelser 
som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Fokus i denna 
studie kommer ligga i att precisera anställningsavtalets särskiljande egenskaper. 
En fråga som ofta uppstår i sammanhanget är huruvida avtalet  är ett 
anställningsavtal eller ett uppdragsavtal. Den största skillnaden anses inte sällan 
vara att arbetstagaren genom en anställning står arbetsgivaren till förfogande och 
därvid underlåter sig att för denne utföra arbetsuppgifter som efter hand dyker 
upp. Ett uppdragsavtal däremot, handlar nästan enbart om att  uppdragstagaren 
skall utföra ett visst uppdrag inom en specifik tidsperiod. Trots att ett  av 
arbetsrättens mest centrala begrepp är arbetstagare finns detta begrepp inte 
preciserat i något lagrum. Anställningen och avtalet mellan arbetsgivaren och 
arbetstagaren utgör istället arbetsrättens initialläge. Arbetstagaren ställer sin 
arbetskraft till förfogande, medan arbetsgivaren står för att leda och fördela 
arbetet som denne önskar.29 I förarbeten, praxis och doktrin har angivits följande 
kriterier för när ett anställningsförhållande råder:

- Avtal om personlig arbetsskyldighet mot vederlag
- Arbete utförs för annans räkning och under dennes ledning och kontroll
- Förhållandena rör ett varaktigt samarbete där den arbetspresterande står till 

förfogande för uppgifter som efter hand dyker upp
- Den arbetspresterande är förhindrad att utföra liknande uppgifter åt annan
- Redskap och annat som krävs för arbetets utförande tillhandahålls av 

huvudmannen
- Den arbetspresterande ersätts för resor som utförs i samband med tjänst
- Den arbetspresterande erhåller en garanterad ersättning, exempelvis tidlön
- Den arbetspresterande är i ekonomiskt och socialt hänseende jämställd med 

en arbetstagare

Kärnan i arbetstagarbegreppet återfinns i de två första av de ovan nämnda 
bedömningsgrunderna. Till saken hör att dessa omständigheter är kriterier, inte 
fastställda rekvisit. Det är alltså inget som måste vara uppfyllt utan snarare något 
som kännetecknar att ett anställningsförhållande föreligger.30 Grundläggande för 
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avtalsrätten är att avtalsfrihet råder, vilket  innebär att avtal slutits endast om 
parterna är överens om förhållandena därom. Denna grundläggande regel är 
givetvis applicerbar även på arbetsrätten där ingen, varken arbetsgivare eller 
arbetstagare, kan tvingas in i avtalsförhållanden som denne inte godkänt.31 

2.2.1 Anställningsavtalets tillkomst
Ett anställningsavtal kan ingås helt utan krav på form. Det är dock vanligt att 
kollektivavtal innehåller bestämmelser som av anställningsavtalet  kräver 
skriftlighet. Specifika krav på skriftlighet återfinns också i 11 § lagen om husligt 
arbete och 4 § sjömanslagen där de dock fungerar som ordningsföreskrifter 
snarare än beskrivningar av rekvisit som måste vara uppfyllda för att  anställning 
ska ha trätt i kraft. Dock säger 6 c § i lagen (1982:80) om anställningsskydd32 att 
”senast en månad efter det att arbetstagaren har börjar arbeta skall arbetsgivaren 
lämna skriftlig information till arbetstagaren om alla villkor som är av väsentlig 
betydelse för anställningsavtalet eller anställningsförhållandet”. I 6 c § LAS följer 
även en uppräkning av vad den skriftliga information ska innehålla, bland annat 
rör det anställningens tid, uppsägningstid, lön, semester och arbetstid för att 
nämna det mest väsentliga. I övrigt finns det inga legala krav på skriftlighet vad 
gäller ett anställningsavtal. 
 Det finns tre principiellt olika sätt på vilka ett anställningsavtal kan anses vara 
gällande.

- För det första kan ett anställningsavtal ingås i enlighet med vad AvtL första 
kapitlet anger, det  vill säga genom en gemensam viljeförklaring där ett anbud  
från arbetsgivaren accepterats av arbetstagaren. 

- För det andra kan avtal komma till stånd genom ett så kallat konkludent 
handlande, vilket innebär att de inblandade agerar som om det finns ett  avtal 
dem emellan. 

- För det tredje kan arbetsgivaren genom vårdslöst handlande i en 
anställningssituation försätta sig själv i skyldighet  gentemot en 
arbetssökande. Som exempel kan nämnas en arbetsgivare som kontaktar en 
arbetssökande för att  diskutera utformningen av visitkort varmed den 
anställde har tolkat detta som att överenskommelse om anställning skett. 

Arbetsgivaren bär bevisbördan för när en arbetsgivare har agerat som om en 
snatällning trätt i kraft.33 Ur ett historiskt perspektiv har en anställning betraktats 
som ett realavtal (se 2.1.2), vilket inneburit att avtalet inte gjorts gällande förrän 
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tillträde till den avtalade tjänsten ägt rum. Detta sätt att se på en anställning lever 
till viss del kvar även idag. Troligen är det lättare att bryta ett anställningslöfte än 
en påbörjad anställning. Hur sedan en anställning ska fortskrida eller ej avgörs 
snarare beroende på hur parterna kommer överens än om vad avtalet innehåller.34 

2.2.2 Kort om arbetstagarens viktigaste biförpliktelse
Till ett anställningsavtal hör en rad oskrivna regler som skulle kunna kallas för 
dolda klausuler. Arbetstagarens lojalitetsplikt gentemot arbetsgivaren exempelvis, 
är en bestämmelse som snarare följer av svensk domstolspraxis än av specifika 
lagrum. Arbetstagaren får inte begå brott som kan vara till nackdel för arbetet, 
arbetsgivaren eller övriga arbetskamrater. Arbetstagaren får heller inte bedriva 
med arbetsgivaren konkurrerande verksamhet. De sammantagna förhållnings-
regler som råder i och med en anställning, lagar, avtal och domstolspraxis, 
uppfattas som ett uttryck för den lojalitetsplikt en arbetstagare har gentemot sin 
arbetsgivare. Denna lojalitet gentemot arbetsgivaren anses upphöra i det 
ögonblick en anställning avslutas.35  Ett avtal mellan en arbetsgivare och en 
arbetstagare kan dock innebära efterverkningar som kan uppfattas inskränkande ur 
arbetstagarperspektiv. Grundläggande för ett  anställningsavtal är dock att 
arbetstagaren står till förfogande för arbetsuppgifter som dyker upp  och att 
arbetsgivaren för dessa prestationer utbetalar vederlag. 

2.2.3 Förbud och hinder mot konkurrens
Att bedriva med arbetsgivaren konkurrerande verksamhet är som ovan sagt inte 
tillåtet då detta strider mot arbetstagarens lojalitetsplikt. Det kan dessutom 
förhålla sig så att en arbetstagare som anses besitta en speciell kompetens har 
explicita skrivelser i sitt avtal med arbetsgivaren gällande konkurrerande 
verksamhet även efter anställningens upphörande. Parterna har då avtalat in en så 
kallad konkurrensklausul i det ordinarie avtalet. Att arbetstagaren inte får bedriva 
verksamhet som konkurrerar med arbetstagaren är en utgångspunkt som anses så 
pass självklar att arbetsgivaren inte behöver framhålla detta då avtal om 
anställning ingås.36 Om konkurrensklausuler finns skrivet i 35 § lagen (1991:351) 
om handelsagentur37 att en konkurrensklausul är bindande mellan huvudman och 
och agent i de fall den är antingen skriftligen upprättad, avser en specifik 
kundkrets eller område som tilldelats agenten eller om den handlar om den typ av 
varor som agenturavtalet gäller. Agenten/arbetstagaren är dock aldrig bunden av 
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en konkurrensklausul i mer än två år efter dess att  avtalet  mellan huvudman och 
agent löpt ut.38 I övrigt gäller för konkurrensklausuler vad AD genom sina domar 
kommit att bestämma. I och med denna bestämmelse har alltså arbetsgivaren en 
möjlighet att  immobilisera arbetstagaren efter anställningens upphörande. Frågan 
är då vad som i dessa sammanhang kan anses vara skäligt vad gäller 
immobiliserandet av före detta arbetskraft. Oskäliga avtalsvillkor är möjliga att 
jämka vilket framgår av 36 § AvtL, som mer utförligt redogörs för nedan. 

2.2.4 Generalklausulernas användningsområden
Jag ämnar här kort redogöra för de användningsområden inom vilka AvtL:s 
generalklausuler blir aktuella. De är båda av vikt  för frågeställningarnas 
besvarande varpå det faller sig naturligt att redogöra för författningarnas egentliga 
lydelse. 36 och 38 §§ AvtL blir båda aktuella då avtalsvillkor av något slag är 
ogiltiga. Nedan följer en kort redogörelse över deras huvudsakliga ”uppgift” som 
författningar. 

2.2.4.1 Oskäliga avtalsvillkor
36 § AvtL tillskrevs Svensk författningssamling39  år 1976 i syfte att skydda den i 
avtalet mindre gynnade parten. Den infördes också för att ge domstolarna en mer 
omfattande möjlighet att  gripa in vid avtalsförhållanden där detta krävdes. 
Beroende på hur långt domstolarna väljer att gå i tillämpningen av denna 
bestämmelse får den faktiska betydelsen av deras agerande olika utgång. Den icke 
gynnade partens klagan ställs mot det faktum att ett avtal, konsekvenserna 
medräknade, rimligen bör kunna fungera som en reglering av parternas åtaganden 
gentemot varandra. 36 § AvtL lyder enligt följande.

36 §. Avtalsvillkor får jämkas eller lämnas utan avseende, om villkoret är oskäligt med 
hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vad avtalets tillkomst,  senare inträffande 
förhållanden och omständigheterna i övrigt. Har villkoret sådan betydelse för avtalet att 
det icke skäligen kan krävas att detta i övrigt skall gälla med oförändrat innehåll,  får 
avtalet får avtalet jämkas även i annat hänseende eller i sin helhet lämnas utan avseende.  
     Vid prövning enligt första stycket skall härvid hänsyn tagas till behovet av skydd för 
den som i egenskap av konsument eller eljest intager en underordnad ställning i 
avtalsförhållandet.
     Första och andra styckena äga motsvarande tillämpning i fråga om villkor vid annan 
rättshandling än avtal. 

Vid bedömningen av oskäliga villkor tas även hänsyn till vad avtalet i övrigt 
säger, en helhetsbedömning görs. En part som drabbats av en sannerligen sträng 
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paragraf eller bestämmelse i ett  avtal kan tillskrivas fördelar i en annan del av 
avtalet. Förarbetena till 36 § AvtL föreskriver att möjligheterna att helt och hållet 
bortse från innehållet i ett avtal sparsamt bör nyttjas. Domstolarna är i sin 
bedömning också beroende av vad parterna yrkar. Finnes inget missnöje, och 
därmed inte heller något yrkande därpå, kan avtalet inte ogiltigförklaras.40 
 Diskussioner har förts huruvida AvtL:s oskälighetsbestämmelser skulle kunna 
appliceras i alla sammanhang där avtalsförhållanden anses orimliga. Lehrberg 
hävdar dock att rättssäkerheten, i händelse av sådan avtalsrättslig paragraf-
generalisering, skulle vara i fara. Lehrberg förespråkar snarare en utökad 
precisering av de redan befintliga ogiltighetsreglerna om bland annat tvång, svek 
och ocker.41

 I förarbetena till 36 § AvtL42  uttalas att  avtal, i syfte att begränsa konkurrens, 
som är förbjudna bör behandlas liksom andra avtal som strider mot indispositiva 
regler. Resultatet av ett sådant avtal torde, enligt förarbetena, göra avtalet 
ogiltigt.43

2.2.4.2 Konkurrensklausuler
38 § AvtL är menad att reglera giltigheten av så kallade konkurrensklausuler. 
Paragrafen lyder enligt följande. 

38 §. Har någon för att förebygga konkurrens betingat sig av annan att denne icke skall 
bedriva verksamhet av visst slag eller icke taga anställning hos någon som bedriver 
sådan verksamhet, är den som gjort utfästelsen icke bunden därav i den mån utfästelsen 
sträcker sig längre än vad som kan anses skäligt. 

Innebörden av denna paragraf är, rent arbetsrättsligt och mycket enkelt uttryckt, 
att  den arbetstagare som överenskommit med en arbetsgivare att med denne inte 
bedriva konkurrerande verksamhet och likaså ej heller anta sådan anställning inte 
är bunden av sådan överenskommelse om överenskommelsen inte är skälig. 
Följdfrågan blir här, liksom ovan, vad är skäligt? 
 Konkurrensförbud kan vara fristående avtal mellan arbetsgivaren och 
arbetstagaren, men oftast ingår denna arbetstagarens begränsning i det 
anställningsavtal han eller hon träffat med arbetsgivaren. Före år 1976 hade 38 § 
AvtL en mer utförlig lydelse och lämnade därför mindre utrymme åt de som skulle 
tolka den. Så som paragrafen lyder idag innebär den en allt större möjlighet att 
jämka oskäliga avtalsförhållanden.44  Kvarstår gör det faktum att paragrafen 
lämnas öppen i den bemärkelsen att  omfattningen av vad som är skäligt  inte 
preciseras. Regler om skälighet kan allmänt upplevas som ett uttryck för en 
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implicit rättvisa vilandes på oklara grunder.45  Att 38 § AvtL, så som den lyder 
sedan de ändringar som gjordes i AvtL år 1976, är av relativt abstrakt natur är 
därmed konstaterat. För att komplettera (den dåvarande) 38 § AvtL träffades år 
1969 en överenskommelse mellan representanter från arbetsmarknadens parter. 
Om denna överenskommelse, som också reglerar användandet av 
konkurrensklausuler, följer nedan ett separat avsnitt. 

2.3 Konkurrensklausuler som en del av lojalitetsplikten
Arbetstagaren ska, i och med sin anställning, beakta arbetsgivarens intressen och 
utifrån dem agera på ett sätt som inte kan anses motsätta sig dessa arbetsgivarens 
intressen. Detta gäller även då arbetstagaren inte uttryckligen utför arbetsuppgifter 
för arbetsgivarens räkning, det vill säga på arbetstagarens fritid. Dessa 
lojalitetskrav ser olika ut beroende på den anställdes ställning i företaget. Ju mer 
ansvar som anförtros arbetstagaren, desto mer lojal förväntas han eller hon vara. 
Arbetstagaren är också skyldig att inte yttra sådana omständigheter förenade med 
arbetet som kan anses vara direkt skadliga om dessa uppgifter kommer till allmän 
kännedom. Att arbetstagaren ej heller får bedriva med arbetsgivaren 
konkurrerande verksamhet är redan konstaterat. Till detta tillkommer arbets-
tagarens löfte om att ej heller förbereda konkurrerande verksamhet.46

 Till arbetstagarens lojalitetsplikt hör också att inte röja företagshemligheter. 
Dessa förbud regleras specifikt i lagen (1990:409) om skydd för 
företagshemligheter.47  Genom lagen (1919:446) med vissa bestämmelser om 
illojal konkurrens48 tillskrevs SFS för första gången bestämmelser om skydd för 
företagshemligheter. 1969 avtalade arbetsmarknadsparterna om regler kring 
konkurrensklausuler varpå dessa inte behövde ytterligare specificeras i en 
lagstiftning om företagshemligheter.49  Arbetstagarens lojalitetsplikt innefattar 
också, som AD konstaterat, att inte under pågående anställning bedriva 
verksamhet som konkurrerar med arbetsgivaren.50
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2.3.1 1969 års överenskommelse
1969 års överenskommelse är en överenskommelse mellan samtliga förbund inom 
Svenska arbetsgivareföreningen och representanter från några av Sveriges många 
arbetstagarorganisationer.51  Den syftade till att komplettera redan befintlig 
lagstiftning vad beträffar konkurrensklausuler, det vill säga den dåvarande 38 § 
AvtL. Överenskommelsen gäller främst företag anslutna till SAF och för anställda 
som är medlemmar i Sveriges arbetsledarförbund52, Sveriges industri-
tjänstemannaförbund53  och Civilingenjörsförbundet54. Överenskommelsen har 
sedermera kommit att omfatta även anställda utanför bestämmelsernas 
giltighetsområde. Överenskommelsen syftar till att  begränsa arbetsgivarens 
användande av konkurrensklausuler samtidigt som den också specificerar det 
materiella innehållet i dessa klausuler.55  Ingressen presenterar utförligt 
bakgrunden till  överenskommelsen. I ingressen beaktas för- och nackdelar med 
konkurrens-klausuler samt varför dessa bör göras gällande.56 Överenskommelsen 
presenterar i princip tre faktorer som bör ligga bakom tillkomsten av en 
konkurrensklausul. Det beror dels på vilken typ av företag det rör sig om, vilka 
anställda som kan komma att omfattas av klausulen samt om vilket slags 
kunnande företaget önskar skydda. En konkurrensklausul kan komma till stånd 
om företaget ”är beroende av självständig produkt- eller metodutveckling och som 
genom utvecklingsarbete av angivet slag skaffar sig tillverkningshemligheter eller 
därmed jämförbart  företagsspecifikt kunnande, vars yppande för konkurrenter 
skulle kunna medföra påtagligt men”. 
 Vilka anställda kan tvingas acceptera en konkurrensklausul? Som svar på den 
frågan har överenskommelsen formulerat två kriterier som den anställde ska ha 
uppfyllt. För det första krävs att den anställde ”under anställningen får kännedom 
om tillverkningshemligheter eller därmed jämförbart kunnande”. För det andra 
krävs av den anställde att han eller hon ”genom utbildning eller erfarenhet har 
möjlighet att göra bruk av denna kännedom”. Detta innebär att exempelvis en 
sekreterare eller assistent som i arbetet fått del av företagshemligheter inte får 
omfattas av en konkurrensklausul då denne inte förväntas kunna göra bruk av 
sådan kännedom. Beträffade arbetstagare på ”mellan-nivå” får beslut tas i varje 
enskilt  fall huruvida en konkurrensklausul kan göras gällande för den anställde. 
Uppfylls de kriterier som avgör en konkurrensklausuls vara eller icke vara finns 
det anledning för arbetsgivaren att använda sig av en konkurrensklausul som ett 
tillägg i arbetstagarens anställningsavtal. 
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 Vilket kunnande får skyddas genom en konkurrensklausul? Av ovan nämnda 
kriterier framgår att den anställdes kunnande som denne förvärvat genom 
utvecklingsarbete hos arbetsgivaren som på ett eller annat sätt  ställs i fokus. 
Kunnandet ska dessutom vara beroende av självständig produkt- eller 
metodutveckling och det ska vara företagsspecifikt kunnande. Det anses ligga i 
företagets intresse att ensamt utnyttja det företagsspecika kunnandet som 
överenskommelsen syftar till att skydda.57 
 Vad som faller inom ramen för detta företagsspecifika kunnande kan vara 
svårbedömt. Ingressen till 1969 års överenskommelse talar om att  det ska röra sig 
om kunnande som erhållits genom egna insatser eller genom avtal, och som  utgör 
resultatet av utvecklingsarbete. Ingressen exemplifierar detta genom att nämna 
produkt- och metodutveckling, marknadsanalys och marknadsföring. 
Överenskommelsen ger intrycket att konkurrensklausuler är tillåtna endast i 
sammanhang där tekniskt kunnande är mer vanligt. Förvisso används i 
överenskommelsen begreppet tillverkningshemligheter vilket till viss del 
begränsar tolkningsmöjligheterna. Dock frångås denna problematik en aning 
genom att tillverkningshemligheter i överenskommelsen tillskrivits satsen och 
därmed jämförbart kunnande. Överenskommelsen har därmed exemplifierat  vad 
som ska gälla för att en konkurrensklausul ska anses giltig även om dessa exempel 
fortfarande lämnar utrymme för tolkning. Sammanfattningsvis handlar 1969 års 
överenskommelse att specificera användandet av konkurrensklausuler. En 
sammanfattande beskrivning av överenskommelsens innehåll skulle kunna 
uppfattas som att den handlade om:

- konkurrensklausulers materiella innehåll
- vilken arbetsgivare som får använda sig av dessa klausuler
- vilka anställda som kan omfattas 
- vilken typ av kunnande som kan och ska skyddas genom en klausul

Vidare följer bestämmelser kring en av följderna av en konkurrensklausul. En 
konkurrensklausul må vara av i första hand immobiliserande art, men kan även 
innehålla delar som kan gynna den anställde. 

2.3.2 Den anställdes rätt till ersättning
Vad som följer som bilaga till 1969 års överenskommelse är mycket intressant. 
Överenskommelsen i sig innehåller inga regler om att den anställde skulle ha rätt 
till ersättning under den tid då konkurrensklausulen fortfarande gäller. Bilagan 
innehåller dock ett  formulär för hur en konkurrensklausul skulle kunna 
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formuleras, ett konkurrensklausulförslag. Redan i riktlinjerna till 1947 års 
ramavtal fanns riktlinjer för den anställdes rätt till ekonomisk kompensation 
inskrivna vilka alltså förstärktes ytterligare genom 1969 års överenskommelses 
bilaga. Enligt bestämmelserna gäller att då uppsägning sker på den anställdes 
initiativ (och om det inte rör sig om pensionering) har denne rätt till ersättning 
med upp till 60 % av det  vederlag han eller hon har erhållit  hos arbetsgivaren. 
Erhåller den anställde genast ny anställning kompenserar den före detta 
arbetsgivaren honom eller henne för den eventuella skillnad i vederlag som bytet 
av anställning har inneburit.58

2.3.3 Specifikt om konkurrensklausuler
En konkurrensklausul är alltså giltig i den mån arbetsgivaren genom införandet av 
sådan i en arbetstagares anställningsavtal syftar till att skydda ett företagsspecifikt 
kunnande som den anställde förvärvat genom sin anställning. I följande avsnitt 
redogörs också för 7 § 2 st FHL, som i sin lydelse godtar bestämmelser i 
konkurrensklausuler om det finns synnerliga skäl för detta. Ett exempel på när 
synnerliga skäl kan föreligga, och alltså också ett exempel på när 
konkurrensklausuler är tillåtna, är då förslagsvis en ingenjör genom sin 
anställning varit med om ett produktutvecklingsarbete (eller liknande) vilket är 
specifikt för just det företag där han eller hon är anställd. I dessa fall råder inga 
tvivel om att en konkurrensklausul får förekomma. 
 Det svåra i bedömandet av en konkurrensklausuls giltighet blir inte sällan 
gränsdragningen mellan det företagsspecifika kunnandet  och den anställdes 
yrkeskunnande.59  Ytterligare exempel på vilken typ av information som skulle 
kunna falla under företagets angelägenheter är konstruktioner, experiment och 
undersökningar. Likväl kan driftsförhållanden, affärsangelägenheter och 
prissättning innebära företagsspecifikt kunnande varpå konkurrensklausul i dessa 
fall kan göras gällande.60 
 En annan, om än väldigt förenklad, syn på konkurrensförbud är att 
nyckelpersoner inom ett  företag oftast har denna typ av klausul inskriven i sina 
anställningsavtal. Det kan exempelvis handla om personer i företagsledande 
ställning eller personer som är synnerligen betydelsefulla för företagets 
verksamhet.61  I 38 § AvtL redogörs för konkurrensklausulers icke bindande 
verkan i de fall då skäligheten är orimlig. I övrigt  oskäliga avtalsvillkor är 
jämkningsbara till följd av bestämmelserna i 36 § AvtL.62
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 I sammanhanget bör även nämnas AD:s uttalande om att de anställningsavtal 
innehållandes konkurrensklausuler som syftar till att hålla kvar en anställd med 
särskilda kunskaper och särskild kompetens helt och hållet underkänts.63

2.4 Kort om sanktioner vid brott mot konkurrensklausul
1969 års överenskommelse beskriver att den anställdes överträdelse av 
konkurrensklausul sanktioneras genom ett normerat skadestånd. Skadeståndet bör 
enligt p 4 i överenskommelsen stå i relation till den anställdes vederlag. 
Överenskommelsen nämner också att sex genomsnittliga månadsinkomster torde 
utgöra tillräckligt skydd för arbetsgivaren. Skadestånd är den vanligaste påföljden 
vid brott mot konkurrensklausul. I övrigt kan diskuteras borgenärens (i detta fall 
arbetsgivaren) rätt att kräva naturauppfyllelse vilket normalt kan ske istället för 
hävning av köp  eller skadestånd. Med detta menas helt enkelt att gäldenären 
(arbetstagaren) fullgör sin avtalade plikt att inte bedriva med arbetsgivaren 
konkurrerande verksamhet.64

 Med ett konkurrensförbud kan ibland följa ett vitesförbud eller en vitesklausul, 
som innebär att i det här fallet arbetstagaren vid brott mot konkurrensklausul 
döms att till arbetsgivaren överlåta en summa pengar. Detta görs för att skador och 
deras omfattning i allmänhet är svåra att beräkna.65

2.5 Konkurrensklausulers begränsning i tid
1969 års överenskommelse innehåller en punkt (p 3) under vilken ”normala” 
tidsangivelser för konkurrensklausuler anges. Tiden som en anställd kan anses 
vara bunden av en konkurrensklausul ska stå i paritet till ”den beräknade 
livslängden för arbetsgivarens skyddsvärda know-how eller därmed jämförbara 
kunnande” men bör ”i normalfallet ej överstiga 24 månader”. Om livslängden på 
detta know-how är kort, är det rimligt att bindningstiden förkortas ner till 12 
månader. Vad som nu är sagt anger vad som i normalfallet bör gälla, men 
avvikelser åt båda hållen är möjlig. Prövning ska regleras från fall till fall i det 
individuella avtalet.66
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2.6 Övrigt om konkurrensklausuler
Hittills är alltså konstaterat att konkurrensklausuler kan anses giltiga i diverse 
sammanhang, beroende på dess innehåll. Men vem vinner på att  ha en 
konkurrensklausul inskriven i sitt anställningsavtal? Inte många, om ens någon. 
 I en artikel kritiseras användandet av konkurrensklausuler med argumentet att 
en konkurrensklausul enbart gynnar arbetsgivaren. Artikeln uttalar vidare att 
konkurrensklausuler är en tjänstemannafråga. För att kunna bli bunden måste en 
arbetstagare fått reda på tillverkningshemligheter eller därmed jämförbart 
kunnande. Vidare måste han eller hon också besitta en viss typ av kunskap  för att 
kunna göra bruk av dessa hemligheter. Vanligtvis är detta förknippat med 
tjänstemän på en relativt  hög nivå inom ett företag, vilket även konstateras i 1969 
års överenskommelse. En konkurrensklausul är dock minst lika applicerbar på 
specialister. I slutet av 1980-talet blev det väldigt populärt  med 
konkurrensklausuler, främst  inom databranschen. Vad som inte tidigare belysts är 
huruvida en konkurrensklausul på något sätt kan upphävas. Så kan ske, i de fall en 
arbetsgivare säger upp eller avskedar en arbetstagare. En konkurrensklausul blir 
också utan verkan i de fall då arbetsgivaren grovt åsidosatt sina åligganden genom 
ett avtalsbrott.67

 Vad som heller inte sedan tidigare är konstaterat är att de företag som är 
anslutna till SAF, och därmed bundna av 1969 års överenskommelse (som är ett 
kollektivavtal), genom fackklubben ska ha en uppdaterad förteckning över 
gällande klausuler. Uppdateras inte denna förteckning vartannat  år är klausulerna i 
princip att betrakta som ogiltiga.68

 Av 1969 år överenskommelse att  döma finns det en tidsbegränsning i hur länge 
en konkurrensklausul kan anses giltig. Hänsyn tas helt och hållet till ”den 
beräknade livslängden för arbetsgivarens skyddsvärda know-how” men bör ”i 
normalfallet ej överstiga 24 månader”. Är detta know-how av kortare livslängd bör 
den anställde inte vara bunden längre än 12 månader. Dessa bestämmelser fanns 
med redan 1947 års ramavtal och tidsangivelserna får anses gälla ”normala” fall. 
Avvikelser åt båda hållen är dock tillåtna om det finns särskilt fog för detta.69

 Hur vanligt förekommande det egentligen är med konkurrensklausuler är svårt 
att  avgöra, dock anser exempelvis professor Reinhold Fahlbeck att klausulerna 
borde prövas rättsligt oftare. Stränga konkurrensklausuler, menar Fahlbeck, 
innebär mer eller mindre att arbetstagaren beläggs med ett yrkesförbud. Fackligt 
anslutna får ofta rättshjälp  om tvist skulle uppkomma om exempelvis en 
konkurrensklausul. De som drabbas hårdast av konkurrensklausuler blir därför 
oftast de som inte är anslutna till något fackförbund.70 
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 Depertementsserien har presenterat  framfört att konkurrensklausuler inte sällan 
används för att avskräcka arbetstagaren från att byta anställning. Eftersom 
bedömningsgrunderna för en konkurrensklausuls giltighet inte är tydliga och 
eftersom innebörden av praxis är svår för gemene man att få sig en klar 
uppfattning om är detta avskräckande fullt möjligt. Om SFS skulle innehålla 
bestämmelser som tydligt reglerar användandet av konkurrensklausuler och nära 
dessa är bindande erhåller parterna en större möjlighet att förutse klausulens 
innebörd och innehåll.71

2.7 Övrigt om arbetstagarens åligganden
Av ett  anställningsavtal följer alltså en lojalitetsplikt som för den anställde innebär 
att  han eller hon förväntas vara lojal mot sin arbetsgivare på och utanför arbetet. 
Arbetstagaren förväntas inte inneha sådan syssla vid sidan om arbetet som på 
något sätt konkurrerar eller är till märkbar nackdel för arbetsgivaren. Konstaterat 
är också att en arbetstagare kan ha inskrivet i sitt avtal med arbetsgivaren att en så 
kallad konkurrensklausul är gällande. Vad som i övrigt kan tillhöra en anställning 
är exempelvis sekretess. Till en konkurrensklausul kan nämligen ingå en så kallad 
diskretionsklausul, bestämmelse om sekretess. Sekretess brukar ingå i 
bestämmelserna kring en konkurrensklausul, men i vissa fall står de för sig själva 
i anställningsavtalet.72  FHL beskriver genom 7 § 2 st en regel om legal 
tystnadsplikt. Paragrafen lyder i sin helhet enligt följande. 

7 §.  En arbetstagare som uppsåtligen eller av oaktsamhet röjer eller utnyttjar en 
företagshemlighet hos arbetsgivaren som han har fått del av i sin anställning under 
sådana förhållanden att ha insåg eller borde ha insett att han inte fick avslöja den skall 
ersätta den skada som uppkommer genom hans förfarande.
     Har förfarandet ägt rum sedan anställning upphört, tillämpas första stycket endast 
om det finns synnerliga skäl. 

Synnerliga skäl enligt denna paragraf får anses föreligga om arbetsgivare och 
arbetstagare träffat avtal som inkluderar en konkurrensklausul. I en konkurrens-
klausul kan även bestämmelser om sekretess finnas med, dock följer sekretess 
med i anställningsavtalet som en del (eller förlängning) av den lojalitetsplikt  som 
arbetstagaren i och med avtalet gör sig skyldig till. 
 En sekretessklausul behöver inte uttryckligen stå med i ett  anställningsavtal, 
utan ingår enligt sedvänjan i den lojalitetsplikt som varje anställt  anses omfattas 
av.73 Ska sekretess föreligga får detta så göra, förutsatt att klausulen inte sträcker 
sig längre än vad som kan anses skäligt. Det finns inga explicita bestämmelser om 
vad en sekretessklausul kan och får innehålla, men i och med att  sekretess faller 
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under arbetstagarens åtaganden gentemot arbetsgivaren kan en sekretessklausul 
säkerligen falla under samma bestämmelser som en konkurrensklausul. Detta 
skulle i så fall innebära att en sekretessklausul faller under konkurrensklausulens 
bestämmelser, vilket i sin tur medför att den inte heller får sträcka sig över en 
oskälig tidsperiod. 

2.8 Sammanfattning
Ett anställningsavtal innebär åtaganden för både arbetsgivare och arbetstagare. De 
främsta, och oftast omtalade, är arbetstagarens skyldighet att utföra de uppgifter 
han eller hon får mot överenskommet vederlag vilket utgör arbetsgivarens 
huvudsakliga åtagande jämte att leda och fördela det dagliga arbetet. Till 
arbetstagarens åtaganden hör även lojalitetsplikt och i vissa fall diverse klausuler 
rörande sekretess och konkurrens. Vad som hittills är konstaterat  kring 
konkurrensklausuler rör de författningar och övriga på området gällande regler, 
normer och överenskommelser kring dess användande. 1969 års överens-
kommelse har kommit att få en omfattande betydelse även utanför sitt 
huvudsakliga tillämpningsområde. Detta kommer att följa av kommande kapitel i 
vilket AD:s domar kommer att komplettera den syn Sveriges rättstillämpare har på 
konkurrensklausuler och användandet av dessa. Jag kommer specifikt att belysa 
fall då AD:s utlåtanden har handlat om konkurrensklausulers skälighet eller, i 
vissa fall, oskälighet. 
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3. AD-domar

Jag ämnar i detta kapitel, genom diverse domar från AD, komplettera den samlade 
bild de juridiska aktörerna har angående konkurrensklausuler och dess giltighet. 
De presenterade domarna är tänkta att  ge en så vid bild som möjligt  vad gäller 
AD:s olika uttalanden. 

3.1 Konkurrensklausulens giltighet
I AD 1993 nr 40 överklagade R.H tingsrättens dom och yrkade på att den 
konkurrensklausul han blev bunden av i och med frånträdandet av sin anställning 
på Starckjohann Telko Oy inte skulle vara giltig. I själva anställningsavtalet 
parterna emellan fanns ingen konkurrensklausul inskriven, först då R.H:s 
frånträdande skulle äga rum skrevs ett  av tingsrätten kallat  ”avgångsavtal” 
innehållandes en klausul om förbud mot konkurrens. R.H hade, i Starckjohann 
Telko Oys namn, på våren 1986 varit  på affärsresa för att med ett  kinesiskt bolag 
sluta ett exklusivavtal som skulle ge Starckjohann Telko Oy ensamrätt att sälja det 
kinesiska handelsbolagets gjutjärnsprodukter bland annat i Sverige. Något avtal 
hade dock ännu inte slutits i slutet av samma år (1986). R.H ansåg att det under 
senhösten 1986 fanns skäl för honom att söka nytt arbete, och ser sig själv som 
uppsagd från och med 24 april 1987 då ”avgånsavtalet” undertecknades av 
parterna. Bolagets mening är att anställningen tagit slut i november föregående år. 
R.H hade under tiden gjort resor under ett nytt bolags namn för att med samma 
kinesiska bolag träffa avtal om liknande exklusiv rätt att  sälja deras 
gjutjärnsprodukter. 
 Hade R.H brutit mot konkurrensklausulen? AD fann att  i och med att han 
bedrivit med arbetsgivaren direkt konkurrerande verksamhet så hade han därmed 
också brutit mot den avtalade konkurrensklausulen. 
 Var klausulen ogiltig enligt 38 § AvtL? AD har sedan tidigare fastställt att 
kvarhållande av arbetstagare på grund av deras kompetens inte är en godkänd 
anledning till att i anställningsavtalet skriva in en konkurrensklausul. I detta fall 
förhåller det sig dock så att konkurrensklausulen skrevs i det  så kallade 
avgångsavtalet, vilket helt frigjorde arbetsgivaren från misstankar om försök till 
att  hålla kvar arbetstagaren (R.H). Därmed ansåg AD att konkurrensklausulen i 
dess lydelse var av godtagbar karaktär. 
 R.H yrkade vidare på att jämka konkurrensklausulen enligt 36 § AvtL med den 
invändningen att han var ”den svagare avtalsparten”. Ad:s avslog även detta 
yrkande med hänvisning till R.H:s starka ställning som erkänd affärsman inom 
företaget. AD konstaterade därmed att R.H brutit mot konkurrensklausulen och att 
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det inte fanns skäl att varken ogiltigförklara klausulen eller jämka villkoren. 
Domen var enhällig.  

3.2 Sammanfattning av AD 1993 nr 40
I detta fall låg vikten i att  konstatera huruvida konkurrensklausulen var giltig eller 
ej. Då klausulen hade signerats av båda parter och då avsikten med avtalet inte var 
att  hålla kvar den anställde vid företaget ansåg domstolen att konkurrensklausulen 
var giltig. Slutsatsen jag drar av detta är att en klausul av detta slag, när den 
tydligt inte syftar till att låsa arbetstagaren vid en specifik arbetsplats, godkänns 
av AD vilket domstolen har konstaterats sedan tidigare. AD 1993 nr 40 är på vissa 
sätt ett speciellt  fall, bland annat eftersom parterna undertecknat ett speciellt 
avgångsavtal, vilket låste arbetstagaren till att inte bedriva med verksamheten 
konkurrerande verksamhet. Detta vidgar betydelsen och bestämmelserna kring 
konkurrensklausuler och utgör samtidigt det viktigaste argumentet  för varför jag 
valde att ytterligare studera detta fall. Att domen var enhällig stärker ytterligare 
domens värde som prejudikat. 

3.3 Lojalitetsplikt under pågående anställning
I AD 1998 nr 80 ställdes arbetstagare A, B och C mot företaget D med anledning 
av att dessa bedrivit med företaget D konkurrerande verksamhet. Företaget bedrev 
personaluthyrning och frågorna skulle komma att ställas enligt följande.

1. Bedrev de anställda sin verksamhet under pågående anställning hos D och är 
det därmed att anse att lojalitetsplikten gentemot D åsidosatts?

2. Hade A, B och C bedrivit  sin verksamhet genom att utnyttja D:s 
företagshemligheter?

3. Vilka skadeståndsbestämmelser är tillämpliga?
4. Vilken var omfattningen av D:s skador till följd av A, B och C:s gemensamma 

agerande?

De, vid företaget First Reserve, anställda A, B och C avslutade sina anställningar 
inom loppet av två dagar, A sade upp  sin anställning 13 mars 1995 följt av B och 
C:s uppsägningar dagen därpå. Senare under våren kom deras gemensamma 
verksamhet Vitalitet att förvärvas. Till följd av denna registrering bedrev de 
otvivelaktigt verksamhet som konkurrerade med First Reserve (i ingressen kallade 
D). Av utredningen framgick ingen övrig fakta beträffande huruvida A, B och C 
tagit del av det kundregister som First Reserve använde sig av. Domstolen kunde 
därmed inte styrka att  A, B och C kopierat och använt sig av First Reserves 
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kundregister. Domstolen konstaterade dock att A, B och C kontaktat  personal från 
First Reserve i syfte att värva dessa alternativt få dem att anlita Vitalitet.
 Vidare konstaterade domstolen att de anställda lämnat sina befattningar innan 
respektive uppsägningstider löpt ut. Då en av anställningarna skulle upphöra 12 
maj och de andra två den 12 juni menade First Reserve att A, B och C i och med 
sitt agerande stridit mot den lojalitetsplikt som följer av anställningsavtalet. 
Domstolen menade, med hänsyn till omständigheterna, att det inte fanns fog för 
det tre anställda att avbryta sina anställningar i förtur vilket föranledde domstolens 
uttalande om att lojalitetsplikten därmed åsidosatts av A, B och C. 
 Domstolen konstaterade vidare att de anställda genom sitt agerande tveklöst 
utnyttjat First Reserves register i syfte att bedriva egen verksamhet. Genom sitt 
agerande under våren 1995, då personal på first Reserve kontaktades för att värvas 
över till Vitalitet, är detta enligt domstolen ett obestridligt faktum. 
 Domstolen gjorde inget uttalande kring A, B och C:s bundenhet av 
konkurrensklausuler eftersom bundenheten saknade relevans för beräkningen av 
skadorna deras agerande åsamkat First Reserve. 
 De skadeståndsregler som är tillämpliga i målet följer av vad som står att läsa i 
Skadeståndslagen74  (1972:207). Av SKL framgår dock inga bestämmelser som 
kan göras gällande efter en anställnings upphörande. Domstolen har här tagit 
hänsyn till vad som står att läsa i 4 kap. 1 § SKL där det endast finns 
bestämmelser som reglerar den anställdes fel eller försummelse i tjänsten. 
Vitalitet är dock skyldiga för att enligt 8 § FHL uppsåtligen ha utnyttjat First 
Reserves företagshemligheter.
 Domstolen menade att skadorna som uppkommit genom A, B och C:s agerande 
kunde uppskattas till 1, 5 miljoner kronor vilket också utgjorde den huvudsakliga 
delen av målets dom. Ledamöterna var eniga i sitt beslut. 

3.4 Sammanfattning av AD 1998 nr 80
Domstolens primära uppgift i detta mål var att konstatera huruvida de anställda (i 
domen kallade A, B och C) sysslat med konkurrerande verksamhet under 
pågående anställning. De tre anställda hävdar att de sagt upp sig, medan 
arbetsgivaren tryckte på att  de inte godkänt deras vilja att  sluta med omedelbar 
verkan. Arbetsgivaren hänvisade indirekt till 11 § LAS då de presenterade fakta 
som visade på att de anställda var bundna i två respektive tre månader (en anställd 
hade två månaders uppsägningstid och de två andra hade en uppsägningstid på tre 
månader).75  Domstolen konstaterade att genom arbetsgivarens bevisade vilja att 
ha kvar de anställda tills dess att anställningarna löpte ut kombinerat med de 
anställdas därmed uppenbart illojala agerande (eftersom anställningarna för de tre 
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anställda fortfarande löpte) var skäl nog för att konstatera att  de anställda gjort sig 
skyldiga till brott mot lojalitetsplikten. Tidigare har jag konstaterat att 
lojalitetsplikten upphör i samband med att en anställning upphör. I detta fall är de 
anställda uppsagda, men har inte beaktat den uppsägningstid som juridiskt binder 
dem att inte vara illojala fram till dess anställningen upphör, däri inkluderat den 
uppsägningstid som följer av deras anställning. Anledningen till varför jag ville 
studera detta AD-fall var för att jag specifikt ville presentera AD:s åsikt vad gäller 
lojalitetsplikten och dess upphörande. Även här var domen enhällig, vilket bringar 
ytterligare värde till domen. 

3.5 Konkurrensklausulens oskäliga omfattning
I AD 2002:115 handlar den huvudsakliga förhandlingen om huruvida den 
anställde kan anses omfattas av den konkurrensklausul som var inskriven i avtalet 
mellan henne och arbetsgivaren. Den anställde var anställd för ett  redovisnings-
företag och hade med företaget en överenskommelse som sa att det var tillåtet att 
vid sidan om arbetet hjälpa ”nära och kära” med exempelvis den årliga 
inkomstdeklarationen. 
 Den anställde hade emellertid, för egen firmas räkning, utfört uppdrag åt  en av 
redovisningsföretagets kunder. Vidare hade den anställde med arbetsgivaren 
tecknat ett anställningsavtal innehållandes en vitesklausul som gick ut på att den 
anställde inte, under två år efter dess att anställningen upphörde, som anställd eller 
företagare aktivt  fick söka överta redovisningsföretagets kunder. Domstolen fann 
den anställde skyldig till brott mot denna klausul.
 I övrigt hävdade den anställde att denna klausul var av oskälig karaktär och 
yrkade således att den skulle befinnas vara ogiltig i dess lydelse. Domstolen fann 
att  konkurrensen inte syftade till att inom företaget behålla speciell kompetens 
eller speciell kunskap (som tidigare konstaterats vara otillåtet). Klausulen syftade 
till att skydda företaget från att förlora klienter. Vidare begränsades den anställde 
mycket marginellt  genom klausulen varpå domstolen inte fann anledning att 
underkänna den. 
 Den anställde yrkade då på att jämka det vite som genom konkurrensklausulen 
gjordes gällande (ett vite som uppgick till en årslön). Domstolen fann med hänsyn 
till omständigheterna att ett vite omfattandes en årslön får anses oskäligt med 
tanke på exempelvis den anställdes agerande och agerandets omfattning. 
Vitesbeloppet jämkades till 80 000 kronor. Totalt tilldömdes redovisningsföretaget 
88 250 kronor genom vitesbeloppet och övriga skador som företaget lidit  genom 
den anställdes agerande.
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3.6 Sammanfattning av AD 2002 nr 115
Med detta AD-fall vill jag påvisa ytterligare en situation som kan uppkomma till 
följd av den osäkerhet som uppenbart kan råda kring utformandet och 
användandet av konkurrensklausuler i anställningsavtal. Ovan omtvistade klausul 
gjordes alltså gällande under en relativt lång tid efter anställningens upphörande 
men godkändes alltså ändå av domstolen med motiveringen att klausulen inte 
utgjorde någon nämnvärd inskränkning i den anställdes möjligheter att bedriva 
verksamhet eller ta ny  anställning liknande den hon redan hade. Vad jag med detta 
ville belysa är att det i dessa sammanhang är viktigt att se till klausulens helhet 
vad beträffar dess innehåll. Att vara bunden av en konkurrensklausul i två år efter 
en anställnings upphörande kan säkerligen kännas betungande. I AD 2002 nr 115 
avgjorde dock klausulens egentliga innehåll och huruvida detta inskränkte i den 
anställdes framtida karriärmöjligheter. Domstolen, som för övrigt var enhällig i 
sitt beslut, fastställde att klausuler av sådan natur som ovan beskrivits är att 
betrakta som godkända. 

3.7 Skäligt eller oskäligt
Gemensamt för konkurrensklausuler är att varje enskilt fall bedöms, eller 
åtminstone borde bedömas, efter vad som kan anses vara skäligt med tanke på de 
specifika omständigheter som råder vid det tillfälle då klausulen tecknas. En 
uppmärksammad dom föll i AD genom mål nummer 218 år 1993 då en 
arbetstagare sålde sin begravningsbyrå och anställdes under den nya ägaren att 
utföra samma arbete som tidigare. Säljaren kom så småningom att vantrivas varpå 
anställningen avslutades. Dock hade i företagsöverlåtelsen träffats avtal som 
inkluderade en konkurrensklausul med ett  vitesföreläggande som förbjöd säljaren 
att  bedriva konkurrerande verksamhet inom fem år. När domen föll hade varken 
klausulens omfattning eller vitesbeloppet jämkats.76

 Domstolen hade konstaterat att  säljaren var skyldig till brott mot 
konkurrensklausulen i och med sitt engagemang i sina döttrars nyöppnade 
begravningsbyrå trots att  konkurrensklausuler vid företagsöverlåtelser normalt 
upphör att gälla efter tre år. I detta fall jämkades alltså varken klausulen eller 
vitesföreläggandet, vilket domstolen småningom kommit att kritiseras för bland 
annat av Axel Adlercreutz genom sin artikel i Svensk Juristtidning.77
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3.8 Sammanfattning av AD 1993 nr 218
I detta fall kan skäligheten i konkurrensklausulens innehåll verkligen diskuteras. 
Är det skäligt att anse att fem år är en rimlig tid att  vara utan tillåtelsen att bedriva 
konkurrerande verksamhet? Är svensk rätt outvecklad vad gäller den personliga 
integriteten? Även om det råder diverse delade meningar i detta fall så anser jag 
personligen att det är ofrånkomligt  att det då och då bringas fram domar som blir 
vida diskuterade i juridiska sammanhang. Detta i sin tur tror jag för juridiken och 
rättsvetenskapen framåt, eftersom diskussioner leder till nya lösningsförslag. 
Därmed är ett klot satt  i rullning. Återstår gör för de verksamma juridiska 
aktörerna att styra detta klot i rätt riktning vilket i sig kan leda till en oerhört 
spännande utveckling. 
 Vidare följer vad som inte redan är sagt om konkurrensklausuler. Närmast 
därefter ämnar jag kort redogöra för EG:s bestämmelser kring konkurrens. 

3.9 Val av AD-domar
Jag har valt AD-domar från åren 1977 till och med 2002 med motiveringen att jag 
vill få en bild av hur AD dömt genom åren. Ändringarna i 38 § AvtL gjordes 1976, 
varpå jag fann det intressant att granska AD:s utlåtande därefter. 
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4. Kort om EG:s syn på konkurrens

Strider användandet av konkurrensklausuler mot EG:s riktlinjer om fri rörlighet 
och fri konkurrens? Detta ämnar jag kort redogöra för i detta avsnitt. Sedan 
Sverige gick med i gemenskapen omfattas vi följaktligen också av den 
gemensamma lagstiftning som EU bedriver. 

4.1 Kort om EG/EU
Företag verksamma på den europeiska marknaden ska kunna konkurrera på lika 
villkor. Detta är en av Romfördragets mest grundläggande förslag.78  Kol- och 
stålunionens sex medlemsländer79  ville skapa ett ”allmänt västeuropeiskt 
frihandelsområde” vilket så småningom, genom Romfördraget, kom att leda till 
den Europeiska ekonomiska gemenskapens80 tillkomst år 1957. Romfördraget har 
sedermera, tillsammans med Maastrichtfördraget, kommit att accepteras som ett 
av EU:s81 grundläggande fördrag. Inom EU talas det ofta om de fyra friheterna 
som innebär fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital. Till dessa 
friheter brukar också fri etableringsmöjlighet höra.82

4.2 Fri rörlighet
Inom Europeiska unionen83 råder alltså en uttalad fri rörlighet för varor, tjänster, 
personer och kapital.84 1969 års överenskommelse innehåller inga bestämmelser 
som begränsar en konkurrensklausul till en viss ort eller region85 vilket indirekt 
kan tolkas som att en arbetstagare därmed skulle vara bunden att inte konkurrera 
med arbetsgivaren någonstans. 
 Till en början sågs bestämmelserna i artikel 39 som ett förbud mot 
diskriminering av medborgare från andra medlemsländer, men EG-domstolens 
praxis har gjort gällande att den fria rörligheten även inkluderar en skyldighet för 
varje medlemsstat att ”undanröja hinder för arbetstagare från det  egna landet att 
flytta till andra länder inom gemenskapen för att  acceptera anställningar som 
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erbjuds där”. Bosman-domen86, som blivit vägledande i dessa sammanhang, syftar 
alltså inte enbart till att motverka hindrande åtgärder i ursprungslandet. Men att 
som arbetstagare åta sig att inte anta anställning som direkt  konkurrerar med 
arbetsgivarens verksamhet bör inte kunna inskränka i den fria rörligheten. 
Kollektivavtal som reglerar konkurrensklausuler är vanliga inom EU. Detta har av 
EG-domstolen accepterats i den mening ”den bärs upp av ett  legitimt intresse och 
verkningarna för den enskilde inte är oproportionerliga”. Samtliga medlemsstater 
har implementerat detta krav på att en konkurrensklausul ska bäras upp av ett 
legitimt intresset och det bör exempelvis anses legitimt för ett företag att bevara 
vissa specifika hemligheter. Att  inte ekonomiskt kompensera den arbetstagare som  
omfattas av en konkurrensklausul torde inte godkännas. Detsamma gäller för så 
kallade sekretessklausuler. Gemensamt för dessa klausuler är dessutom att för en 
arbetstagare med en normalt avlönad befattning bör dessa klausuler inte göras 
gällande i mer än tre år.87 
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5. Frågeställningarna

I detta avsnitt  ämnar jag besvara de frågor som framgår av avsnitt  1.4. Ett 
dynamiskt och ständigt utvecklande rättssystem kommer säkerligen att nyansera 
bestämmelserna kring konkurrensklausuler ytterligare.

5.1 Frågorna
Vilka bestämmelser reglerar användandet av konkurrensklausuler? Vilken 
funktion fyller en konkurrensklausul? Vilken innebörd anser lagstiftaren att  en 
konkurrensklausul kan och bör ha för arbetstagaren, i synnerhet efter 
anställningens upphörande? Vad säger EU:s direktiv om fri konkurrens i 
förhållande till de konkurrensklausuler som enligt svensk rätt är bindande? Nedan 
följer en redogörelse över ”svaren” på dessa frågor. 

5.2 Besvarandet av frågeställningarna - studiens resultat

1. Vilka bestämmelser reglerar användandet av konkurrensklausuler? 
I det svenska rättssystemet, precis som i andra rättssystem, finns en normgiven 
hierarki som förtäljer ordningen på de rättskällor som det nationella rättssystemet 
brukar. I Sverige ser rättskällehierarkin ut enligt följande. 

- Författningar (lagar, förordningar)
- Förarbeten (exempelvis SOU88-rapporter)
- Domstolspraxis (prejudikat)
- Sedvänja
- Doktrin

Inom den svenska arbetsrätten är dock många författningsregler semidispositiva 
vilket innebär att undantag kan göras från vissa paragrafer, förutsatt att undantaget 
görs genom kollektivavtal. Avtal är för övrigt också att  betrakta som en rättskälla 
som betraktas gälla före författning om avtalet inte strider mot författningens 
innehåll.89 
 Användandet av konkurrensklausuler regleras därmed av följande rättskällor, 
nämnda i hierarkisk ordning. Avtal om konkurrensklausul gäller i den mån 
klausulen enligt kommande nämnda rättskällor inte anses innehålla oskäliga 
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omständigheter. 1969 års överenskommelse, kollektivavtalet  som kom att 
accepteras och användas även utanför sitt huvudsakliga användningsområde är en 
av AD ofta åberopad källa. Överenskommelsen är sannolikt den mest kompletta 
vad gäller reglerandet av konkurrensklausuler i anställningsavtal. Av 38 § AvtL 
framgår att en konkurrensklausul är jämkningsbar i de avseenden då 
avtalsförhållandena anses oskäliga. Propositionen, förarbetet90, till bland annat 38 
§ AvtL innehöll förslag om att en konkurrensklausul skulle kunna vara 
jämkningsbar i en större utsträckning än tidigare. Propositionen konstaterade 
också att dåvarande 38 § AvtL inte var helt och hållet kompatibel med de på 
området övriga vedertagna bestämmelserna. Utöver vad som nu är sagt spelar 
givetvis domstolspraxis en stor roll för användandet av konkurrensklausuler. 
Domstolspraxis i arbetsrättsliga sammanhang handlar nästan enkom om fall som 
avgjorts i AD. 

2. Vilken funktion fyller en konkurrensklausul? 
En konkurrensklausul syftar till att inom verksamheten behålla företagsspecifikt 
kunnande. Detta kunnande är svårt att specificera, men av 1969 års bestämmelse 
framgår att det ska röra sig om det kunnande som den anställde erhållit genom 
utvecklingsarbete hos arbetsgivaren. Kunnandet ska också vara beroende av 
självständig produkt- eller metodutveckling och det ska röra sig om just 
företagsspecifikt kunnande. 

3. Vilken innebörd anser lagstiftaren att en konkurrensklausul kan och bör 
ha för arbetstagaren, i synnerhet efter anställningens upphörande?
Att enkelt svara på denna fråga vore att säga att en konkurrensklausul inte får 
innehålla oskäliga villkor. Verkligheten är emellertid inte alltid så enkel. 1969 års 
överenskommelse anger vissa villkor som är gällande inom överenskommelsens 
användningsområde. En anställds skyddsvärda know-how avgör hur lång tid efter 
anställningen konkurrensklausulen kan göras gällande. Överenskommelsen 
innehåller dock ett konstaterande som säger att klausulen normalt inte bör gälla 
över en period längre än 24 månader. AD har dock, genom  AD 1993 nr 218, 
konstaterat att en konkurrensklausul kan göras gällande i upp till fem år 
(visserligen hör till domen att det var fråga om en företagsöverlåtelse och i dessa 
fall kan den skäliga omfattningen skilja sig något ifrån vad som normalt gäller i 
ett  anställningssammanhang). Till detta resonemang bör också tilläggas den 
anställdes rätt till ersättning under den tid han eller hon är bunden av en 
konkurrensklausul. 
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4. Vad säger EU:s direktiv om fri konkurrens i förhållande till de 
konkurrensklausuler som enligt svensk rätt är bindande?
EU:s medlemsstater tenderar att reglera bestämmelser om konkurrensklausuler 
genom kollektivavtal. En kollektiv reglering av konkurrensklausuler utgör i sig ett 
hinder för den arbetstagare som åberopar den fria konkurrensen så som den lyder 
enligt artikel 39 i Romfördraget. Om klausulen fyller ett relevant behov och om 
verkningarna av klausulen för den enskilde inte är av oproportionerlig art, kan den 
vara fördragsenlig. 
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6. Analys

Trots att  det finns oerhört många bestämmelser, överenskommelser, författningar 
och prejudikat tillhandahållna tolkaren av reglementet kring konkurrensklausuler, 
så råder en uppenbar okunskap om huruvida klausulerna får, kan och bör 
tillämpas. Efter att ha studerat  begreppet, eller kanske snarare fenomenet, 
konkurrensklausul kan jag inte mer än konstatera att frågorna fortfarande är 
många. Jag har gått igenom de viktigaste bestämmelserna kring användandet  av 
konkurrensklausuler i anställningsavtal, men svårigheten att bedöma en klausuls 
giltighet kvarstår. Detsamma gäller huruvida klausulens innehåll kan anses vara 
skäligt eller ej. 
 Oavsett vilka bestämmelser som åberopas så är det knappt någon som är exakt 
nog att ge användaren ett exakt svar i den bemärkelsen att allt  plötsligt klarnar. 
Många är de regler som kan åberopas både av arbetsgivaren och arbetstagaren, 
men det faktum att många regler lämnas ”öppna” på så sätt att  ett eller flera 
begrepp  inte preciseras. På detta är 38 § AvtL ett utmärkt exempel. Paragrafen 
avslutas med ett konstaterande om att den som genom avtal godkänt en 
konkurrensklausul inte är bunden av klausulen ”i den mån utfästelsen sträcker sig 
längre än vad som kan anses skäligt”. Skäligt är bara ett av otaliga begrepp som i 
författningstext och i övriga juridiska skrivelser lämnas opreciserade. 
 Svårigheten att  fastställa vad som är gällande rätt beror ofta på dessa 
juridikens metafysiska begrepp  som alltså kritiserades redan av Uppsalaskolans 
förespråkare. Kvarstår gör dock det faktum att  juridiken nästintill är tvungen att 
vara opreciserad eftersom författningarna ska tillämpas i många olika 
sammanhang och fall. Detta faktum gör också juridiken dynamisk och 
utvecklingsbar vilket i sig också talar för att juridiken, som ofta beskylls för sin 
konservatism, kan vara progressiv. 
 Vad som kan konstateras är att 1969 års bestämmelser har haft ett mycket 
omfattande inflytande på den svenska arbetsrätten. Vad som också är intressant i 
sammanhanget är att de olika rättskällorna i konkurrensklausulsammanhang ofta 
använder sig av samma eller liknande begrepp  när det gäller att konstatera 
exempelvis en klausuls giltighet. Skäligt är ett begrepp  som finns med nästan 
överallt i sammanhanget. Normalt är också på flera ställen ett återkommande 
begrepp  vilket kanske är en logisk följd av den rättsliga utvecklingen. Detta kan 
tyckas bra i den mening det bevisar att  lagstiftaren (lagstiftarna) är överens. Det 
kan också leda till problem eftersom de olika reglerna, då de ska efterföljas, inte 
kompletterar varandra på tillräckligt önskvärt vis. 
 1969 års överenskommelse är i begynnelsen ett  kollektivavtal mellan vissa 
arbetsgivarrepresentanter och vissa arbetstagarrepresentanter. Eftersom alla 
egentligen inte omfattas av bestämmelserna skulle det kunna tyckas vara en 
överenskommelse, vilken som helst, som de icke omfattade skulle slippa behöva 
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bry sig om. Praxis har dock visat att överenskommelsen accepterats även utanför 
sitt användningsområde, vilket tyder på att överenskommelsen utgör en oerhört 
viktig rättskälla när det gäller att  konstatera konkurrensklausulers vara eller inte 
vara. 
 Överenskommelsen kan med tanke på sitt mer kompletta användningsområde 
liknas vid de branschavtal, som är vanliga i Frankrike, Belgien och Italien, som 
reglerar frågor om bland annat  konkurrensklausuler och som är direkt giltiga hos 
arbetstagarna.91 
 Det är svårt att uppskatta hur många anställda som har en konkurrensklausul 
inskriven i sitt anställningsavtal och det finns i dagsläget ingen sådan statistik. 
Statistik som visat på utvecklingen i användandet av konkurrensklausuler i 
anställningsavtal hade kunnat komplettera studien ytterligare eftersom det då hade 
varit  möjligt att se hur användandet utvecklats genom åren. Statistiken hade 
därmed möjliggjort ytterligare en dimension i sammanhanget. 
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7. Slutsats

Mycket tyder på att det  blir allt vanligare att som anställd ha ett anställningsavtal 
som inkluderar en konkurrensklausul. 1976 års ändringar i 38 § AvtL innebar att 
paragrafen blev mer öppen för tolkning vilket kanske kan vara problematiskt. Om 
nu utvecklingen pekar på att allt fler har konkurrensklausuler inskrivna i sina 
anställningsavtal är det  kanske nödvändigt med ett mer precist reglemente. Å 
andra sidan är det sällan lagstiftarens mening att  precisera en lagregel för mycket 
eftersom den då blir tillämpbar i betydligt färre sammanhang. 
 Svensk rätt har länge reglerat avtalsförhållanden genom diverse bestämmelser, 
därigenom också avtalsförhållanden som inkluderar konkurrensklausuler. 
Historiskt sett har bestämmelserna rent innehållsmässigt varierat en hel del genom 
att ha varit både precisa till att också ha varit relativt abstrakta. En alltför precis 
lagstiftning skulle antagligen leda till att SFS innehöll ett  större antal paragrafer 
vilket kanske inte är att föredra. Dock ser jag personligen inget negativt i att 
ytterligare precisera de regler som idag styr användandet av konkurrensklausuler. 
Om det visar sig allt  vanligare med konkurrensklausuler i anställningsavtal är det 
troligen inte helt fel att tydligt precisera vad som gäller. 1969 års 
överenskommelse är relativt precis, men är överenskommelsen redan 
ålderdomlig? Måhända är det så att juridiken i många avseenden kritiseras för att 
vara konservativ, och visst är den det till viss del. Å andra sidan bör ingenting 
ändras på bara för ändrandets skull. Vad jag menar är att om det nu förhåller sig så 
att  1969 års överenskommelse är ålderdomlig och obrukbar är det kanske tid för 
en ”make-over”. Den ska som sagt inte ändras för sakens skull, men visar det sig 
att  anställningsförfarandet har utvecklats på ett sådant sätt att den anställde 
missgynnas eller ”kvävs” genom att ingå avtal är det möjligen något som kan 
betänkas av lagstiftaren. 
 En diskussion de lege ferenda beträffande konkurrensklausuler kunde kanske 
vara på sin plats. Om det nu förhåller sig så att konkurrensklausuler blir allt 
vanligare och att arbetsgivare mer eller mindre standardmässigt skriver in 
konkurrensklausuler i de anställdas anställningsavtal är det kanske tid för en 
förändring beträffande bestämmelserna därom. De ledande författningarna på 
området är 1976 års omarbetning av 38 § AvtL och 1969 års överenskommelse. 
1969 års överenskommelse innehåller förvisso något som kan tolkas som förslag 
eller riktlinjer exempelvis beträffande tidsangivelser för klausulens giltighet och 
rätt  till ersättning för den anställde. Min uppfattning är dock att den anställde 
sällan har tillräckliga kunskaper om sina rättigheter beträffande klausuler och 
deras giltighet. Med detta i åtanke och med tanke på det faktum att tjänstesektorn 
vuxit sig allt större i omfattning är det inte orimligt att  anse att en förändring 
beträffande konkurrensklausulens omfattning och skälighet ligger i tiden. Jag 
föreslår precisa tidsangivelser för klausulens giltighet och specifikt angivna 
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ersättningsnivåer som gör det lättare för arbetsgivare att tolka och tillämpa 
konkurrensklausuler i anställningsavtal. Detta skulle också göra det lättare för 
arbetstagare att känna till sina rättigheter vad gäller klausulens omfattning och 
skälighet. Jag föreslår att detta tillägg tillförs någon författning, vilket därmed 
skulle vinna en större acceptans hos den som ämnar använda sig av en 
konkurrensklausul. 
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