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Summary 

During the period of employment the duty of loyalty protects the employer 

from competition of its employees. When the employment ends the 

employee is in essence free to compete with the employer. Non-compete 

clauses can simplified be said to extend the duty of loyalty after the end of 

the employment.  

 

Recently alternatives to the traditional non-compete clauses have become 

more common in contracts of employment due to the fact that they have in 

many cases been assessed as unreasonable according to 38 § AvtL. 

Customer clauses constitute a form of non-competition clauses which aim to 

prevent the employee from bringing the employers customers to another 

employer or their own business. Customer clauses do not need to meet the 

same requirements since they only marginally restrict the employees 

professional opportunities, which fits consulting firms since customer 

relations are very important. However, there have been situations where 

customer clauses have resulted in not only a marginal restriction of the 

employee’s professional opportunities, which have resulted in the clauses 

being found unreasonable.  

 

The fairness of a clause is determined by an overall assessment of the 

circumstances in the individual case. The court observes a variety of 

circumstances affecting the assessment, but of greatest importance are the 

employer's security interest and the employee's professional opportunities. 

 

The fairness assessment of customer clauses consists mostly of the 

contracting parties interests. There are however cases which suggest that 

public interest in fair competition could affect the assessment. Within the 

Swedish Bar Association the client’s free choice of lawyer affects the 

assessment. 
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The protection of established customer relationships is probably a tool that 

can help build large and stable consulting companies. These companies can 

achieve economies of scale, which benefits the market as long as the 

consulting firms are not too large and can act as monopolists. 

 
In the law and economics perspective there are arguments both for and 

against customer clauses. It is a consideration of competition and stability. 

Overall I find that many aspects of the fairness assessment of customer 

clauses are in line with what may be considered economically effective.  
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Sammanfattning 

Under anställningsperioden skyddar lojalitetsplikten arbetsgivaren från 

konkurrens av sina anställda. När anställningen upphör får arbetstagaren i 

princip fritt konkurrera med arbetsgivaren. Konkurrensklausuler kan 

förenklat sägas förlänga lojalitetsplikten att gälla efter anställningens 

upphörande. 

 

Det har på senare tid blivit vanligare med alternativ till de traditionella 

konkurrensklausulerna i anställningsavtal eftersom dessa i många fall 

bedömts som oskäliga enligt 38 § AvtL.  Kundklausuler utgör en form av 

konkurrensklausuler, som endast syftar till att förhindra den anställde från 

att ta med arbetsgivarens kunder till en annan arbetsgivare eller egen 

verksamhet. Kundklausuler behöver inte uppfylla samma krav då de endast 

marginellt inskränker arbetstagarens yrkesmöjligheter, vilket passar 

konsultföretag då kundrelationerna är väldigt viktiga. 

Det finns dock situationer, som uppstått där kundklausuler inneburit en inte 

endast marginell inskränkning av arbetstagarens yrkesmöjligheter, vilka har 

medfört oskälighet.  

 

Skälighetsbedömningen sker genom en helhetsbedömning av 

omständigheterna i det enskilda fallet. Domstolen ser till en flertal 

omständigheter som påverkar bedömningen, men av störst vikt är 

arbetsgivarens skyddsintresse och arbetstagarens yrkesmöjligheter.   

 

Inom skälighetsbedömningen av kundklausuler ryms främst avtalsparternas 

intressen. Det finns dock exempel i praxis som talar för att allmänintresset 

av sund konkurrens skulle kunna påverka bedömningen. Inom 

advokatbranschen påverkar kundens fria val av advokat bedömningen. 

 

Skyddet för upparbetade kundrelationer är förmodligen ett verktyg som kan 

hjälpa till att bygga stora stabila konsultbolag. Dessa företag kan utnyttja 



 4 

skalfördelar, vilket gynnar marknaden, så länge konsultbolagen inte blir för 

stora och kan agera som monopolister.  

 

I det rättsekonomiska analysperspektivet finns det både argument för och 

emot kundklausuler. Det blir en avvägning mellan konkurrensmöjligheter 

och stabilitet. Sammantaget finner jag dock att många hänseenden av 

skälighetsbedömningen av kundklausuler ligger i linje med vad som får 

anses vara ekonomisk effektivt. 

 



 5 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

Under anställningsperioden är arbetsgivare skyddade mot konkurrens från 

sina anställda, som en effekt av lojalitetsplikten. Vid anställningens 

upphörande är däremot den tidigare arbetstagaren i princip fri att konkurrera 

med arbetsgivaren.1 Konkurrensklausuler kan förenklat sägas förlänga 

lojalitetsplikten under en avtalad tid efter anställningen.2 

Konkurrensklausuler finns i många former och syftar till att skydda olika 

intressen hos arbetsgivare. Det kan röra sig om att skydda 

företagshemligheter, förhindra att anställda etablerar konkurrerande 

verksamhet, behålla kvalificerad personal och för att skydda kundkretsen.3 

Arbetsgivarens intressen ställs mot arbetstagarens intresse av att fritt kunna 

utnyttja sina personliga kunskaper i kommande förvärvsverksamhet.4  

 

Värvningsklausuler skiljer sig från de klassiska konkurrensklausulerna på så 

sätt att de inte förbjuder arbetstagaren att bedriva konkurrerande verksamhet 

eller gå över till en konkurrent efter avslutad anställning.  

Värvningsklausuler, vilka ibland även kallas icke-värvningsklausuler syftar 

till att skydda kundkretsen eller andra anställda hos arbetsgivaren.5 

Kundklausuler utgör en form av värvningsklausuler och tar endast sikte på 

att skydda kundkretsen.6  

 

Under senare år har flera advokatbyråer rekommenderat konsultföretag att 

använda värvningsklausuler framför, eller som alternativ till, 

konkurrensklausuler.7 Anledningen till detta är att konkurrensklausuler är 

kostsammare och om de sträcker sig utöver vad som är skäligt, kan de inte 
                                                
1 Adlercreutz och Flodgren s.17. 
2 Partsgemensam information från Svenskt Näringsliv och PTK. 
3 Adlercreutz och Flodgren s. 15-16. 
4 Teknikföretagen s. 39. 
5 Albihn. 
6 Fahlbeck s. 202.  
7 Bauer och Labaf, Albihn. 
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drivas igenom. Arbetsdomstolen (AD) har i många fall underkänt 

konkurrensklausuler, då de sträckt sig utöver vad som varit skäligt.8 

Värvningsklausuler behöver inte uppfylla samma krav för att anses skäliga. 

Eftersom den tidigare anställda inte förbjuds att bedriva konkurrerande 

verksamhet, behövs som regel inte någon ersättning utges.9  

 

Det faller relativt naturligt att denna problematik är aktuell inom just 

konsultbranschen, då konsulten har ett nära förhållande med kunden och 

arbetar för att bygga förtroende.10 Kunden kanske dessutom ser 

arbetstagaren personligen som uppdragstagaren och inte dess 

bakomliggande arbetsgivare.11 Konsulten säljer sin kunskap och expertis, 

vilket i många fall kan utnyttjas oberoende av arbetsgivare. Kunden kan 

därför ha ett intresse av att behålla en konsult, även om den skulle byta 

anställning. Exempelvis kan en revisor med god insyn i ett företags 

ekonomiska förhållanden vara attraktiv att behålla.12  

  

1.2 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att utreda den intresseavvägning som AD gör 

vid skälighetsbedömningen av kundklausuler. Skälighetsbedömningen ska 

sedan undersökas i ett rättsekonomiskt perspektiv. För att uppnå syftet har 

jag för avsikt att försöka svara på nedanstående frågeställningar. 

 

1.3 Frågeställningar 

• Hur tillämpas skälighetsbedömningen på kundklausuler i 

konsultbranschen? 

• Vilka intressen tillvaratas i skälighetsbedömningen? 
                                                
8 AD 2015 nr 08, AD 2009 nr 63, AD 1992 nr 99.  
9 Bauer och Labaf. 
10 Adlercreutz och Flodgren s. 100.  
11 AD 2015 nr 08. 
12 Adlercreutz och Flodgren s. 101.  
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• Är gällande rätt tillfredställande utifrån ett rättsekonomiskt 

analysperspektiv? 

1.4 Avgränsningar 

Då denna uppsats syftar till att utreda problematiken, som kan uppstå när en 

arbetstagare tar med sig kunder till en ny verksamhet, kommer 

konkurrensklausuler som syftar till att skydda andra intressen än 

kundkretsen inte att behandlas. Ett kundregister kan emellertid utgöra en 

företagshemlighet i vissa situationer, vilket kan skyddas med 

konkurrensklausuler,13 men detta faller också utanför ramen för denna 

uppsats. Uppsatsen fokuserar på den arbetsrättsliga delen av 

konkurrensklausuler. Associationsrätten, konkurrensrätten och 

återförsäljaravtal kommer därför inte att behandlas. Uppsatsen syftar inte till 

att ge en heltäckande bild över konkurrensklausuler, utan fokuserar på 

kundklausuler i anställningsavtal inom konsultföretag, vilket möjliggör en 

mer djupgående analys. Vidare behandlar uppsatsen endast svenska 

förhållanden.  

1.5 Metod och teori 

För att på bästa sätt kunna ge en bild av hur skälighetsbedömningen 

genomförs, har en rättsdogmatisk metod använts. Metoden innebär en 

tillämpning av rättskälleläran, vilken anger att lagar och sedvanerättsliga 

regler ska beaktas, prejudikat och lagförarbete bör beaktas och doktrin m.m. 

får beaktas.14  För att fastställa gällande rätt krävs tolkning och 

systematisering av rättskällorna.15 

 

Studier av praxis har utgjort en betydande del av denna uppsats, då det finns 

väldigt lite lagtext att förhålla sig till. Rättsläget har sedan diskuterats i ett 

rättsekonomiskt analysperspektiv med utgångspunkt i hushållandet av 

                                                
13 RH 2002:61. 
14 Peczenik s. 35. 
15 Sandgren s. 43-44. 
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resurser, för att anlägga ett externt perspektiv på rätten. Rätten ses i det 

rättsekonomiska analysperspektivet som ett instrument för att uppnå högre 

ekonomisk välfärd eller maximera ekonomisk effektivitet.16 Det är min 

förhoppning att detta externa perspektiv, har gett en mer nyanserad bild av 

den föreliggande intressekonflikten.   

 

Rättsekonomisk analys kan delas in i positiv och normativ. Den positiva 

analysen undersöker hur ekonomiskt effektiv den nuvarande lagstiftningen 

är, genom att utreda hur lagstiftningen och domstolarna främjar ekonomisk 

effektivitet, utan att ha det som ändamål. Den normativa analysen går ut på 

att finna hur rätten borde vara utformad. Ett syfte med positiv analys är att 

visa att rätten faktiskt har ekonomisk effektivitet som ändamål, vilket kan 

göra att rättspraxis som inte överensstämmer med ekonomisk effektivitet, 

tappar i auktoritativt värde. Denna uppsats har främst genomförts med 

positiv rättsekonomisk analys.17 

 

1.6 Forskningsläge 

Det finns relativt mycket skrivet om konkurrensklausuler. Inom doktrinen 

har bl.a. Fahlbeck, Adlercreutz & Flodgren och Källström & Malmberg 

behandlat konkurrensklausuler. Bengt Domeij professor vid Uppsala 

universitet gjorde år 2012 en rättsutredning, vilken utmynnade i en 

rättsvetenskaplig artikel. Kundklausuler är däremot mer sparsamt 

behandlade och jag har inte kunnat hitta en specifik och utförlig redogörelse 

för just kundklausuler.  

 

1.7 Material 

Uppsatsen bygger till stor del på doktrin, rättsvetenskapliga artiklar och 

offentligt tryck. Vidare har även betydelsefulla avtal från arbetsmarknadens 

                                                
16 Bastidas Venegas s. 175-178. 
17 Bastidas Venegas s. 175-178. 
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parter studerats. Praxis kring konkurrensklausuler är relativt omfattande och 

jag har därför valt ut de som är mest relevanta utifrån frågeställningen.  

Domeijs kartläggning av rättsläget från år 2012 är central på området för 

konkurrensklausuler. Sedan dess har dock en hel del hänt. Det viktiga 

rättsfallet 2015 nr 08 och kollektivavtalet från år 2015 får anses ha påverkat 

rättsläget. Även Adlercreutz & Flodgren har gjort en utredning av rättsläget 

1992. Denna bok har använts dels på områden som senare doktrin inte 

behandlat, dels för att belysa intressen som kan spela roll utöver parternas i 

skälighetsbedömningen.  

 

Advokat Martin Agell var arbetsgivarens ombud i AD 2015 nr 08. Agell 

hävdar i ett debattinlägg i Lag & Avtal att rättsfallet medför ett trendbrott 

för kundklausuler. Då Agell får sägas ha ett starkt intresse av att kritisera 

domen, har jag hanterat materialet med försiktighet och granskat det kritiskt. 

 

I den rättsekonomiska delen har främst Dahlman, Glader och Reidhav och 

Bastidas Venegas använts. Jag har utgått från några specifika 

rättsekonomiska teorier och situationer. Det går således inte att utföra en 

heltäckande analys av huruvida dagens rättsläge är tillfredställande ur ett 

rättsekonomiskt perspektiv.   

1.8 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen inleds med en allmän beskrivning av konkurrensklausuler och 

kollektivavtalen på området. Senare beskrivs skälighetsbedömningen av 

konkurrensklausuler med speciellt fokus på kundklausuler och vilka 

intressen som tillvaratas.  Därefter följer en genomgång av utvald 

ekonomisk teori. Slutligen analyseras den fakta som redovisats utifrån 

frågeställningarna.  
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2 Konkurrensklausuler 

Fördelar med konkurrensklausuler kan vara att arbetsgivare vågar satsa mer 

på utbildning av sina anställda, teknisk forskning kan stimuleras och 

arbetstagaren kan arbeta nära kunderna utan att arbetsgivaren behöver vara 

orolig för intern konkurrens. För arbetstagaren finns en risk för inlåsning 

och uppsägningen kan försvåras. Förutom parterna till konkurrensavtal finns 

det andra intressenter som berörs. Andra arbetsgivare påverkas i deras 

sökande efter nya arbetstagare. Utöver det kan även samhällsintresset av att 

arbetstagare säger upp sig för att starta nya företag påverkas. Det blir en 

avvägning mellan konkurrensmöjligheter och stabilitet.18  

2.1 1969 års överenskommelse  

Överenskommelse 1969 angående begränsning av användningsområdet och 

innehållet i s.k. konkurrensklausuler i tjänsteavtal (1969 års 

överenskommelse) ingicks av Svenska arbetsgivareföreningen (numera 

Svenskt Näringsliv) på arbetsgivarsidan och Svenska 

industritjänstemannaförbundet (numera Unionen), Sveriges 

arbetsledareförbund (numera Ledarna) och Sveriges civilingenjörsförbund 

(numera Sveriges Ingenjörer) på arbetstagarsidan.19 Överenskommelsen 

antogs som ett kollektivavtal hos flera förbund inom Svenskt näringsliv och 

gällde således direkt för medlemsföretag i Svenskt Näringsliv i förhållande 

till de anställda, som var medlemmar i de avtalsslutande 

arbetstagarorganisationerna.20  

 

Överenskommelsen definierar vilka arbetsgivare som ska få använda 

konkurrensklausuler, dvs. överenskommelsens tillämpningsområde. Dessa 

arbetsgivare beskrivs som beroende av självständig produkt- eller 

metodutveckling och som genom utvecklingsarbete av angivet slag skaffar 

                                                
18 Domeij s. 272-273. 
19 1969 års överenskommelse p. 10. 
20 Källström och Malmberg s. 261. 
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sig tillverkningshemligheter eller därmed jämförbart företagsspecifikt 

kunnande. Konkurrensklausuler bör endast omfatta de arbetstagare som 

under anställningen får kännedom om tillverkningshemligheter eller därmed 

jämförbart kunnande och kan bruka sin kännedom.21  

 

Skyddsområdet, dvs. de intressen som får skyddas genom 

konkurrensklausuler, utgörs av tillverkningshemligheter eller därmed 

jämförbart företagsspecifikt kunnande, som skulle kunna medföra påtagliga 

men om de spreds till konkurrenter.22   

 

Det framgår vidare att bindningstiden av konkurrensklausuler ej i 

normalfallet får överstiga 24 månader. Arbetsgivaren är under 

bindningstiden tvungen att ersätta arbetstagaren för förlorad inkomst på 

grund av konkurrensklausulen med upp till 60 % av tidigare 

månadsinkomst, om arbetstagaren skulle få lägre lön vid ny anställning.23  

 

Enligt överenskommelsen ska det på förhand bestämda skadeståndet sättas i 

rimlig relation till arbetstagarens lön. Ett belopp motsvarande sex 

genomsnittliga månadsinkomster bör utgöra tillräckligt skydd för 

konkurrensförbudet. 24 

2.2 2015 års överenskommelse  

1 december 2015 trädde Avtal om användning av konkurrensklausuler i 

anställningsavtal (2015 års överenskommelse) i kraft och ersatte 1969 års 

överenskommelse. Avtalet är tillämpligt på de som är bundna av 

kollektivavtalet, men även på utanförstående arbetstagare hos företag som 

omfattas av överenskommelsen. Avtalet är endast tillämpligt på 

konkurrensklausuler, som syftar till att förbjuda arbetstagare från att ta 

anställning hos en konkurrent eller på annat sätt bedriva konkurrerande 

                                                
21 1969 års överenskommelse p. 1. 
22 1969 års överenskommelse p. 1. 
23 1969 års överenskommelse formuläret p. 2. 
24 1969 års överenskommelse p. 4. 
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verksamhet. I överenskommelsen förtydligas att parterna är medvetna om att 

det förekommer andra typer av avtal, som syftar till att ge arbetsgivaren 

skydd mot konkurrerande verksamhet, men att dessa inte omfattas av 

överenskommelsen.25 Kundklausuler omfattas därmed inte av 

överenskommelsen.26 

 

Fokus ligger inte längre på tillverkningshemligheter utan istället på 

företagshemligheter. Hela arbetsmarknaden kan använda 

konkurrensklausuler, om de har information som inte får läckas till 

konkurrenterna.27 Det råder således inte längre en begränsning av vilka 

branscher som får använda konkurrensklausuler. Förutsättningen för att 

konkurrensklausuler ska få användas, är således att det finns 

företagshemligheter i företaget. Det måste även föreligga en risk för att 

arbetsgivaren skulle lida skada om arbetstagaren använde 

företagshemligheter i konkurrerande verksamhet. En bedömning i varje 

enskilt fall ska fortfarande göras huruvida en konkurrensklausul får 

användas.28 

 

Bindningstiden för konkurrensklausuler får vara högst nio månader och i 

speciella fall högst 18 månader. Den längre bindningstiden är avsedd för 

företag, som har långa produktionscykler och därmed behöver skydda sina 

företagshemligheter under en längre tid.29 

 

Tvister ska avgöras av skiljenämnd, likt förutsättningarna i 1969 års 

överenskommelse.30 Det förutbestämda skadeståndet ska i normalfallet 

fortfarande motsvara sex månadslöner.31  

 

                                                
25 2015 års överenskommelse p. 1. 
26 Partsgemensam information från Svenskt Näringsliv och PTK. 
27 Kriisa. 
28 2015 års överenskommelse p. 2.  
29 Bauer och Zetterström. 
30 1969 års överenskommelse p. 9, 2015 års överenskommelse p. 9. 
31 2015 års överenskommelse p. 3.   
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Överenskommelsen tar sikte på arbetsgivare som är bundna av 

kollektivavtalet, men överenskommelsen kommer förmodligen även att få 

effekter för andra arbetsgivare utanför det direkta tillämpningsområdet, då 

skiljenämnden kommer att publicera referat från sina avgöranden.32  

2.3 38 § AvtL 

Konkurrensklausuler regleras i 38 § Lag (1915:218) om avtal och andra 

rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (AvtL). Där stadgas att 

klausuler, som sträcker sig längre än vad som kan anses skäligt, inte är 

bindande för parterna. I förarbetena till ändringen av 38 § framgår att de 

principer som kommer till uttryck i överenskommelser mellan 

arbetsmarknadens parter, kan användas även utanför överenskommelsernas 

tillämpningsområde.33 Även om parterna inte varit bundna av 1969 års 

överenskommelse, har denna kommit att användas som grundläggande 

måttstock vid skälighetsbedömningen i 38 §, vilket innebär att alla parter 

berörts av överenskommelsen.34 Som tidigare nämnt ersätter 2015 års 

överenskommelse 1969 års överenskommelse och utgör således det avtal 

som kommer användas som måttstock.35 Kopplingen mellan 1969 års 

överenskommelse och tillämpningen av 38 § har dock blivit mindre och 38 

§ tillämpas utan lika fasta ramar.36 

 

Tvister som rör relationen mellan två parter, där bägge omfattas av 

överenskommelsen, behandlas endast i skiljenämnd. AD hanterar däremot 

de situationer när endast en av parterna eller ingen av dem omfattas av 

överenskommelsen.37  

 

                                                
32 Bauer och Zetterström. 
33 Prop. 1975/76:81 s. 148.  
34 Källström och Malmberg s. 263. 
35 2015 års överenskommelse. 
36 Domeij s. 275.  
37 Fahlbeck s. 168, 2015 års överenskommelse. 
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Det är möjligt för två parter att ingå giltiga konkurrensklausuler, även om de 

inte är bundna av överenskommelsen, om de beaktar överenskommelsens 

regler.38  

 

2.4 36 § AvtL 

Det är vanligt att konkurrensklausuler kombineras med vitesklausuler för att 

reglera avtalsöverträdelser. Som tidigare nämnt kan en konkurrensklausul 

förklaras oskälig enligt 38 § AvtL. Vitesklausulen kan också förklaras 

oskälig enligt 36 § AvtL med påföljd att vitet sätts ned. I praktiken är det 

svårt att separera bedömningen av de två paragraferna, då en 

helhetsbedömning görs av avtalet. Emellertid finns det en möjlighet att 

konkurrensklausulen anses skälig utan att vitesklausulen anses skälig.39 

2.5 Kundklausuler 

Den mest kontroversiella kategorin av konkurrensklausuler är troligen den 

som syftar till att bevara kundkretsen, då dessa skär in i själva hjärtpunkten 

av marknadsekonomin och utgör ett ingrepp mot den fria tävlan om 

kunderna.40 

 

Som tidigare nämnt begränsar en arbetstagares lojalitetsplikt denne från att 

bedriva konkurrerande verksamhet under sin anställning. Denna 

lojalitetsplikt hindrar även en anställd från att försöka förmå 

kundöverströmning under anställningen.41 Efter anställningen har upphört är 

emellertid arbetstagaren fri att försöka verka för kundöverströmning.42 

Kundklausuler utgör inte konkurrensklausuler i traditionell mening då de 

inte syftar till att hindra en arbetstagare från att konkurrera med sin tidigare 

                                                
38 Källström & Malmberg s. 263. 
39 Prop. 1975/76:81 s. 149. 
40 Adlercreutz och Flodgren s. 100. 
41 Adlercreutz och Flodgren s. 106. 
42 Munukka s. 220.  
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arbetsgivare.43 Dessa klausuler omfattas därför inte av 

överenskommelserna.44 Avtalsfrihet gäller som utgångspunkt för 

kundklausuler, men utrymmet inskränks genom 36 § AvtL och 38 § AvtL.  

 

2.6 Skälighetsbedömningen 

Prövningen utgör en helhetsbedömning av en mängd olika omständigheter. 

Praxis präglas av en starkt restriktiv syn på konkurrensklausuler.45 De tre 

viktigaste omständigheterna i skälighetsbedömningen av 

konkurrensklausuler utgör arbetsgivarens intresse, arbetstagarens fortsatta 

möjlighet till arbete samt frågan om ersättning.46 Andra omständigheter som 

också kan påverka är om klausulen är individuellt förhandlad, om 

arbetstagarens lön och förmåner utgjort en ersättning för 

konkurrensklausulen, anställningens längd, arbetstagarens position, 

utbildningsinvesteringar, konkurrensklausulens geografiska omfattning, 

tidslängd samt om klausulen ingåtts vid anställningens början eller slut. 

Eftersom AD:s praxis ofta inkluderar flera av dessa omständigheter i samma 

mål, blir det svårt att utläsa vilken relativ tyngd de har.47 

 

På grund av den oklarhet som råder vid skälighetsbedömningen av 

konkurrensklausuler, ger vidsträckta klausuler en avskräckande effekt. 

Arbetstagaren kan själv ha svårt att bedöma huruvida denne är bunden av 

klausulen eller inte. Oklarheten i bedömningen leder även till problem för 

arbetsgivare. En arbetstagare kanske förhandlar till sig högre lön och 

avgångsvederlag i utbyte mot en konkurrensklausul som senare visar sig 

vara ogiltig.48 

 

                                                
43 Fahlbeck s. 202. 
44 1969 års överenskommelse, 2015 års överenskommelse. 
45 AD 2015 nr 08, AD 2010 nr 53, AD 2001 nr 91. 
46 Domeij s. 273. 
47 Domeij s. 287. 
48 Domeij s. 286-287. 
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2.6.1 Arbetsivarens skyddsintresse 
Enligt 1969 års överenskommelse var det endast företag som var beroende 

av produkt- och metodutveckling, som fick använda konkurrensklausuler.49 

Företag, som inte varit bundna av kollektivavtalet, har dock kunnat nyttja 

bindande konkurrensklausuler utan att ha tekniska tillverkningsmöjligheter. 

Ett syfte som har kunnat berättiga dessa arbetsgivare att använda 

konkurrensklausuler, har varit att skydda kundkretsen.50 Företag vars 

anställda utför arbete som endast kräver enkel teknisk kunskap, har dock 

inte kunnat använda giltiga konkurrensklausuler. Exempelvis har kunskap 

avseende kundanpassning av metallslangar och kopplingar inom värme, 

ventilation och sanitet (VVS) området inte kvalificerat som tillräckligt 

teknisk kunskap, för att kunna skyddas med konkurrensklausuler.51    

 

I konsultbolag har förtroende ansetts vara knutet till chefen personligen och 

inte till produkten, vilket motiverat intresset av att hindra chefen från att ta 

med sig kunder vid uppsägning.52 Även auktorisation har talat för ett 

berättigat arbetsgivarintresse.53 

 

I AD 2015 nr 08 tog en revisor med sig en stor mängd kunder från KPMG 

till Grant Thornton i strid med en konkurrensklausul. Revisorn hade varit 

kundansvarig för vissa av kunderna. Klausulen slog fast att arbetstagaren i 

upp till två år efter anställningen upphört, skulle ersätta arbetsgivaren med 

35 % av intäkter som han eller hans nya arbetsgivare uppbar från KPMG:s 

tidigare kunder.54  

 

AD konstaterade att syftet med klausulen var att skydda bestående 

kundrelationer, vilket kunde utgöra ett berättigat syfte, speciellt om 

kunderna tillkommit genom aktiv kundbearbetning från arbetsgivarens sida. 

AD fann att flera kunder hade valt arbetsgivaren p.g.a. revisorns kunnande 
                                                
49 1969 års överenskommelse p. 1. 
50 Domeij s. 276. 
51 AD 1984 nr 20. 
52 AD 1977 nr 167. 
53 AD 1992 nr 9. 
54 AD 2015 nr 08. 
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och kompetens och inte till följd av aktiv kundbearbetning från 

arbetsgivarens sida. Det framgick inte vad KPMG hade gjort för att förvärva 

kunderna eller behålla dem. Det poängterades dock att flera av kunderna 

utsett arbetstagaren personligen som revisor.55 För att byta revisor från 

arbetstagaren till en annan revisor på KPMG, hade det därmed behövts 

beslut från en bolagsstämma.56  

 

Agell hävdar i ett debattinlägg i Lag & Avtal att domen medfört ett 

trendbrott för kundklausuler. Han anser att AD introducerar en ny lära, där 

kundrelationer delas in i tre nivåer. En normalnivå där ingen 

kundbearbetning har skett. En förhöjd skyddsnivå där kunden tillkommit via 

aktiv kundbearbetning från arbetsgivarens sida. Slutligen en lägre 

skyddsnivå där kunden har valt arbetsgivaren p.g.a. arbetstagarens kunnande 

och kompetens. Vidare anser Agell att AD infört en aktivitetsplikt genom att 

inte bara beakta hur kunderna tillkommit, utan även beakta vad 

arbetsgivaren gjort för att behålla dem. Agell hävdar att begreppet aktiv 

kundbearbetning inte har behandlats i de mål som AD hänvisar till och att 

detta såldes är nytt.57 

 

En annan slutsats av fallet är att det blir mer oklart hur långt 

värvningsklausuler får sträcka sig innan de anses oskäliga.58 Enligt advokat 

Jessica Stålhammar har utrymmet för arbetsgivare att använda 

värvningsförbud i konkurrensklausuler förmodligen minskat genom detta 

rättsfall.59 

 

Även konsulter utan auktorisation och chefsställning har kunnat bindas med 

giltiga konkurrensklausuler. I AD 2002 nr115 användes en icke-

rekryteringsklausul60 gentemot en redovisningskonsult, som inte innehade 

någon chefsställning eller auktorisation. Icke-rekryteringsklausuler tar 

                                                
55 AD 2015 nr 08. 
56 TR i KPMGfallet.  
57 Agell. 
58 Seddigh. 
59 Stålhammar. 
60 Domeij s. 284. 
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endast sikte på värvningen av kunder. Arbetstagaren förbjöds under två år 

efter anställningen från att aktivt försöka förmå någon av arbetsgivarens 

kunder att anlita en konkurrerande arbetsgivare, men inte från att faktiskt 

arbeta med dem. AD fann att det var ett berättigat intresse att skydda sig 

från att aktivt fråntas kunder och klausulen utgjorde inte mer än en 

begränsad inskränkning i konsultens yrkesmöjligheter och ansågs därför 

skälig.61  

 

I AD 1992 nr 99 underkändes en kundklausul för ett informationsteknik (IT) 

företag som bedrev utbildning. Anställningen hade varit kortvarig, vilket 

inneburit att arbetstagaren inte haft någon anställningstrygghet och lönen 

ansågs inte heller vara högre på grund av klausulen. Konsulten hade inte 

heller någon chefsposition.62  

 

I AD 2009 nr 63 användes en konkurrensklausul för en försäljare av ett 

datorprogram, som gällde i sex månader efter anställningen upphört. AD 

fann att arbetsgivaren hade ett begränsat intresse av klausulen. Klausulen 

ansågs mer än marginellt inskränka arbetstagarens möjlighet att bedriva 

konkurrerande verksamhet. Klausulen hade en bred geografisk omfattning 

och ingen ersättning utgick. Klausulen förklarades ogiltig gentemot 

försäljaren.63 Det hade eventuellt varit möjligt att skydda kundrelationerna 

genom en kundklausul.64 

 

Utvecklingen av AD:s praxis tyder på att arbetsgivarens skyddsintresse av  

kundklausuler bedöms genom att se till hur ingående arbetstagarens 

kundkunskap ser ut. IT-konsulter och redovisningskonsulter får en god 

inblick i kundens tekniska eller ekonomiska behov, inte på grund av deras 

personliga egenskaper, utan på grund av faktorer som hänför sig till 

arbetsgivaren. Hade de inte innehaft tjänsten, skulle de inte veta exakt vad 

den specifika kunden efterfrågar. Arbetsgivaren tillåts därför att motverka 

                                                
61 AD 2002 nr 115. 
62 AD 1992 nr 99. 
63 AD 2009 nr 63. 
64 Domeij s. 278. 
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arbetstagarens försteg. Vid skälighetsbedömningen jämförs arbetstagarens 

anställningsberoende försprång med en eventuell ersättare. Förmodligen 

behöver inte arbetstagare, som inte haft möjlighet att få tag i omfattande 

kundkunskap, acceptera kundklausuler. En ersättare till en väktare kan t.ex. 

någorlunda snabbt sätta sig in i kundens behov.65  

 

2.6.2 Abetstagarens yrkesmöjligheter 
En tillåten inskränkning i arbetstagarens yrkesmöjligheter får endast vara 

marginell. Normalt får arbetstagaren endast begränsas från att arbeta med 

arbetsgivarens kunder vid uppsägningstillfället. Kundklausulen behöver inte 

vara inskränkt till att endast omfatta de kunder som arbetstagaren varit i 

kontakt med, utan kan omfatta alla arbetsgivarens kunder.66 Dock kan 

sådana klausuler vara alltför långtgående, om arbetsgivaren har en stor del 

av marknadens kunder.67  

 

I AD 1977 nr 167 behandlades en konkurrensklausul som förbjöd 

arbetstagaren under två år från att bedriva konkurrerande verksamhet inom 

samma region som arbetsgivaren (Skåne). Arbetstagaren hade innehaft en 

chefsställning. Klausulen ansågs inte överstiga vad som var rimligt med 

tanke på den geografiska och tidsmässiga begränsningen.68 

 

I AD 1992 nr 09 ansågs en kundklausul för en auktoriserad revisor skälig. 

Revisorn hade erhållet sin auktorisation genom företagets medverkan under 

anställningen. Klausulen slog fast att revisorn skulle ersätta sin tidigare 

arbetsgivare med 50 % av det han debiterade arbetsgivarens kunder i upp till 

tre år. Klausulen var dock begränsad till ett visst geografiskt område, vilket 

gjorde att inte företagets samtliga kunder omfattades. Förbudet var även 

begränsat till endast de kunder som arbetsgivaren hade haft vid 

anställningens början. Revisorn var alltså fri att konkurrera inom samma 

                                                
65 Domeij s. 285-286. 
66 Domeij s. 282. 
67 AD 2010 nr 53. 
68 AD 1977 nr 167. 
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region, om de kunder som tillkommit under hans anställning hos den 

tidigare arbetsgivaren. AD fann att arbetsgivarens intresse av att behålla 

kunder, som de hade innan arbetstagaren började, måste utgöra ett berättigat 

intresse hos ett revisionsföretag. Sammantaget fann domstolen att 

konkurrensklausulen endast utgjorde en marginell inskränkning på revisorns 

yrkesmöjlighet.69 Då revisorn erhöll sin auktorisation genom anställningen 

och detta talade för skälighet, visar målet på att utbildningsinvesteringar kan 

spela roll vid skälighetsbedömningen.70  

 

I AD 2010 nr 53 användes en kundklausul, som förbjöd arbetstagaren från 

att bearbeta företagets kunder under 60 månader från anställningens 

upphörande. AD slog fast att bearbetning av kunder inte behöver innebära 

en faktisk affär, utan att det kan räcka med telefonkontakt och 

sammanträden. Det aktuella fallet rörde en säljare av finansiella tjänster hos 

ett försäkringsbolag. Företaget hade ungefär 8000 kunder när arbetstagaren 

slutade. Det skulle vara svårt för arbetstagaren att överblicka vilka 

arbetsgivarens kunder faktiskt var. Det framgår även att marknaden får 

anses begränsad inom det geografiska området som arbetstagaren verkade, 

vilket medförde en inskränkning för arbetstagaren, vilken inte kunde anses 

vara endast marginell. AD förtydligade att det inom branschen kan tänkas 

att kunder anlitar flera olika företag för dessa typer av tjänster, samtidigt 

eller växelvis. Av den anledningen ska arbetsgivarens intresse av att behålla 

sina kunder inte tillmätas samma vikt som exempelvis inom 

revisionsbranschen där kundrelationerna är viktigare.  

Bindningstiden ansågs vara lång och ingen ersättning hade utgått, vilket 

medförde att klausulen ansågs oskälig.71  

 

I tidigare nämnda rättsfallet AD 2015 nr 08 hade revisorn arbetat 23 år på 

KPMG i Kramfors och Sundsvallsområdet. AD fann att revisorns möjlighet 

till att bedriva konkurrerande verksamhet påtagligt skulle begränsas inom 

den delen av landet som han varit verksam, om han inte fick vända sig till 
                                                
69 AD 1992 nr 09. 
70 Domeij s. 282. 
71 AD 2010 nr 53. 
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KPMG:s kunder eller bli ersättningsskyldig gentemot arbetsgivaren för att 

göra det.  

Enligt Agell är detta en omvändning från tidigare praxis då relativt vida 

klausuler kunnat godtas om de varit geografiskt begränsade och han 

hänvisar härvid till AD 1977 nr 167 och AD 1992 nr 09. Agell anser att 

domstolen i AD 2015 nr 08 ändrat bedömningen genom att nu beakta 

arbetstagarens yrkesmöjligheter inom, istället för utom, den geografiska 

begränsningen.72  

2.6.3 Bindningstiden och ersättning 
Arbetsgivaren ska enligt överenskommelsen ersätta arbetstagaren om 

konkurrensklausulen medför att arbetstagaren inte kan ta en anställning eller 

på annat sätt bedriva verksamhet.73 Detta gäller även som huvudregel för 

företag som står utanför överenskommelsen. Undantag som bör nämnas är 

icke-rekryteringsklausuler och kundklausuler, då dessa endast marginellt 

inskränker arbetstagarens yrkesmöjligheter behöver inte ersättning utgå.74 

Behovet av ersättning har alltså gjorts beroende av klausulens omfattning.75 

Det borde inte gå att utlova ersättning i efterhand, för att på så sätt göra en 

konkurrensklausul giltig.76 

2.6.4 Arbetstagarens förhandlingsstyrka  
Det är inte ovanligt att konkurrensklausuler används slentrianmässigt i 

tjänsteföretag.77 I praxis har långtgående konkurrensklausuler kunnat godtas 

om parterna var jämbördiga vid förhandlingstillfället.78 Arbetstagarens 

yrkeserfarenhet, ställning på företaget och utbildning har även kunnat 

påverka skälighetsbedömningen. Det förväntas, från domstolens sida, att 

välutbildade medarbetare i större utsträckning tar ansvar för att förhandla 

                                                
72 Agell. 
73 2015 års överenskommelse.  
74 Domeij s. 284, AD 2015 nr 08. 
75 Domeij s. 286. 
76 AD 2013 nr 24. 
77 Adlercreutz och Flodgren s. 15, Domeij s. 273. 
78 AD 1993 nr 40, HovR i konsultfallet, Domeij s. 285.  
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sina konkurrensklausuler. Om en arbetstagare har varit med och modifierat 

lydelsen av en föreslagen konkurrensklausul talar det för skälighet.79  

 

I ett hovrättsmål godtogs en kundklausul i ett konsultavtal som gällde för 

två och ett halvt år, vilket hade ingåtts när tjänsten upphörde. 

Konkurrensklausulen specificerade vilka kunder som arbetstagaren förbjöds 

att arbeta med. Arbetstagaren hade haft en arbetsledande position på ett 

inkassoföretag och företaget ansågs ha ett berättigat intresse av att skydda 

sina kundrelationer.80  

 

Enligt Domeij leder en detaljrik konkurrensklausul, till en mer jämlik 

förhandlingssituation, då arbetstagaren lättare kan förstå vad den går med 

på.81 Båda rättsfallen som har visat på att långtgående konkurrensklausuler 

har kunnat godtas, om förhandling har skett, har gällt avtal som ingåtts vid 

anställningens upphörande.82 

 

2.6.5 Marknaden och kundernas intressen 
Förutom parternas intressen finns även kundernas intresse av att själva 

kunna välja vem de vill anlita och även marknadens intresse av fri 

konkurrens. Exempelvis kan ett företag ha stort intresse av att behålla sin 

nuvarande revisor, som har god insyn i företagets ekonomiska förhållanden. 

Det kan därför vara av stor vikt för kunden att få följa med vid 

arbetstagarens övergång till ett nytt företag. I mål där kunden har ett starkt 

intresse kan det vara svårt att avgöra hur kundöverströmningen har skett och 

på vems initiativ,83 vilket är avgörande vid icke-rekryteringsklausuler.84  

 

I AD 1994 nr 65 hade en advokatbyrå använt en konkurrensklausul i ett 

anställningsavtal med en biträdande jurist. Den biträdande juristen fick inte 

                                                
79 Domeij s. 285. 
80 Domeij s. 278-279, HovR i konsultfallet. 
81 Domeij s. 297. 
82 AD 1993 nr 40, HovR i konsultfallet. 
83 Adlercreutz och Flodgren s. 101. 
84 AD 2002 nr 115.  
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öppna konkurrerande verksamhet inom Eskilstuna tingsrättsdomicil, där 

arbetsgivaren var verksam. AD konstaterade att en sådan klausul sträckte sig 

längre än vad som hade behövts för att skydda de klienter som advokatbyrån 

hade vid anställningens ingående. Klausulen utgjorde därmed inte en endast 

marginell inskränkning på arbetstagarens yrkesmöjligheter.85  

 

Den biträdande juristen åberopade i målet ett beslut från 

Advokatsamfundets disciplinnämnd som bevisning. I detta beslut hade 

disciplinnämnden hänvisat till det fria valet av advokat samt 

konkurrenslagens utveckling. I målet framgår att konkurrenslagen formellt 

inte är tillämplig på arbetsrättsliga förhållanden, men att de allmänintressen 

som konkurrenslagen syftar att uppnå förmodligen inte kan uteslutas. På så 

sätt kan allmänintressen i form av sund konkurrens få medelbar påverkan i 

skälighetsbedömningen enligt 38 § AvtL. Domstolen fann att synpunkter av 

konkurrensrättsligt slag kan få göras gällande. Domstolen gick däremot inte 

in närmare på vilken påverkan dessa synpunkter kan få. Vid en samlad 

bedömning ansågs konkurrensklausulen oskälig.86  

 

Målet visar på undantag som kan göras till avtalsrättens principiella 

begränsning till parterna.87 Detta är det enda rättsfallet där 

konkurrenslagstiftningen får påverkan i skälighetsbedömningen. I AD 2015 

nr 08 nämns dock att allmänintresset av att upprätthålla konkurrens på den 

marknad som företagen verkar på, bör beaktas med hänvisning till AD 1994 

nr 65. Att revisorn i AD 2015 nr 08 hade utnämnts personligen, var en av 

omständigheterna som gjorde att klausulen ansågs oskälig.88  

Konkurrensklausuler, som är konkurrenshämmande, kan även stoppas med 

andra medel, men dessa faller utanför skälighetsbedömningen i 38 § AvtL.89 

 

Eventuellt hade det varit lämpligt i AD 1992 nr 9 att inhämta ett yttrande 

från revisorsorganisationer, för att veta vad som utgör godtagbart 
                                                
85 AD 1994 nr 65. 
86 AD 1994 nr 65. 
87 Adlercreutz och Flodgren s. 101, AD 1994 nr 65. 
88 AD 1994 nr 65. 
89 Prop. 1981/82:165 s. 238. 
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handlingssätt inom revisionsområdet. Högsta domstolen tar ofta in utlåtande 

från organisationer som har med målets område att göra.90 AD gör inte detta 

i samma utsträckning då de har sakkunskap i form av 

organisationsrepresentanter. 91 

 

Advokatsamfundets disciplinnämnd har behandlat frågan om huruvida 

konkurrensklausuler kan strida mot god advokatsed, när de tillämpas mellan 

arbetsgivare och arbetstagare vid ett annat tillfälle. Detta fall rörde en 

kundklausul mellan en advokat och en biträdande jurist. Den biträdande 

juristen fick inte arbeta med klienter, som denne inte anskaffat, under ett år 

efter anställningens upphörande. Efter att anställningen hade upphört, 

försökte arbetsgivaren vid upprepade tillfällen förhindra att den biträdande 

juristen skulle arbeta med dessa förbjudna kunder. Disciplinnämnden fann 

att klausulen inskränkte på klienters fria val av advokat och att arbetsgivaren 

brutit mot god advokatsed genom att försöka förmå klienter att inte anlita 

den tidigare arbetstagaren.92  

 

Advokatsamfundet ger kundens intresse stor tyngd vid bedömningen av 

konkurrensklausuler. Detta sker till följd av att kundens förtroende för 

advokaten har stor betydelse. Det tillkommer även praktiska fördelar med 

att behålla samma advokat, då denne är insatt i aktuella förhållanden.  

När en advokat slutar vid en advokatbyrå, får denna inte aktivt försöka 

förmå klienter att följa med till en ny verksamhet. Däremot är det inte 

förbjudet för denne att låta tidigare klienter anlita honom. Om kunder väljer 

att gå över till den nya advokatbyrån, får inte den tidigare arbetsgivaren 

aktivt försöka förmå klienterna att komma tillbaka som i beslutet ovan.93 

 

Ett meddelande från en advokat till en kund att denne ska byta anställning, 

bör varken strida mot god advokatsed eller en konkurrensklausul. Detta ska 

ses som en kundupplysning och vara tillåten. Ett sådant meddelande skulle 

                                                
90 Adlercreutz och Flodgren s. 105. 
91 Adlercreutz och Flodgren s. 105, AD 1994 nr 65. 
92 Adlercreutz och Flodgren s. 103-104. 
93 Adlercreutz och Flodgren s. 103-104. 
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kunna uppfylla ett legitimt intresse även för kunder som anlitat en konsult 

eller revisor.94 

                                                
94 Adlercreutz och Flodgren s. 103-104. 
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3 Ekonomisk Effektivitet  

 
När alternativ värderas enligt ett ekonomiskt perspektiv brukar Pareto-

kriteriet och Kaldor-Hicks-kriteriet användas. Dessa kriterier används alltså 

för att utreda ekonomisk effektivitet.95  

 

Förändringar som uppfyller pareto-kriteriet medför att åtminstone en individ 

får det bättre utan att någon annan får det sämre. Dessa förändringar ökar 

därmed nyttan i samhället.96 Förändringen kan bestå av en transaktion, 

regel, agerande eller åtgärd. Ändringar i lagstiftningen uppfyller sällan 

pareto-kriteriet då en regeländring oftast medför att någon får det sämre, 

även om den totala välfärden kan öka.97    

 

Förändringar som uppfyller Kaldor-Hicks-kriteriet medför att en person 

eller en grupp får det bättre än vad en annan person eller grupp får det 

sämre. Detta kriterium kallas även kompensationstest, då den person som 

vinner på förändringen skulle kunna kompensera den som fått det sämre och 

ändå vara överkompenserad.98 En förändring, som uppfyller Kaldor-Hicks-

kriteriet, leder således till ökad välfärd. Om kompensationen sker eller inte, 

är irrelevant för kriteriet. Kriteriet tar inte hänsyn till att vissa individer 

fråntas rättigheter och autonomi. Kriteriet kan anses problematiskt, då det är 

svårt att mäta hur mycket välfärden ökar eller minskar och ännu svårare att 

spekulera i framtida förändringar av regeländringar.99 

 

Konkurrensrätten kan till stor del anses utgöra tillämpning av Kaldor-Hicks-

kriteriet. När några företag ingår en kartellöverenskommelse, skadar detta 

konkurrensen. Den vinst, som företagen åtnjuter av samarbetet, motsvarar 

inte den förlust som konsumenterna lider. Till följd av detta kan 

                                                
95 Bastidas Venegas s. 176. 
96 Dahlman, Glader och Reidhav s. 54-55. 
97 Bastidas Venegas s.176. 
98 Dahlman, Glader och Reidhav s. 56. 
99 Bastidas Venegas s.176-177. 
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konkurrensrättsliga regler rättfärdigas genom att de uppfyller Kaldor-Hicks-

kriteriet och ökar det sammanlagda välståndet.100  

 

Om en arbetsgivare har investerat i en arbetstagare, finns det större 

möjligheter för arbetsgivaren att binda denne med en skälig kundklausul. 

Upparbetade kunder och kunder som funnits innan arbetstagaren började, 

har utgjort relationer som i högre grad fått skyddas. Dessa kundrelationer 

kan ses som rättigheter som AD tillskriver arbetsgivaren.101 Eftersom 

arbetsgivaren investerat för att få dessa rättigheter, kan en jämförelse med 

patent vara intressant.102  

 

Patent möjliggör skydd för investeringar, vilket skapar incitament för 

innovatörer att investera tid och pengar. Problemet, som skulle uppstå om 

det inte gick att skydda den investerade tiden, skulle vara att gratisåkare 

kunde nyttja informationen utan att behöva täcka de nedlagda kostnaderna. 

Informationen som patent skyddar, kommer slutligen allmänheten till godo 

efter utgången av rättigheten.103 Den optimala skyddstiden tar slut, när den 

avtagande marginalnyttan motsvarar den tilltagande samhälleliga 

marginalkostnaden för skyddet. Nyttan, som uppstår genom att skapa 

incitament för forskning, får anses vara avtagande. Kostnaden för skyddet 

utgörs av att rättighetsinnehavaren kommer att agera som en monopolist.104 

En monopolist sätter priset högre än vad det skulle vara om det rådde 

perfekt konkurrens och monopolisten säljer färre enheter, vilket skapar en 

effektivitetsförlust.105  

 

Ineffektivitet kan uppstå på arbetsmarknaden, om arbetstagare inte tillåts 

konkurrera med sin inställning till konkurrensklausuler. Vid jämförelse av 

två möjliga kandidater för en tjänst kanske den ena är mer kvalificerad, 

medan den andra kan tänka sig en mer långtgående konkurrensklausul. En 

                                                
100 Dahlman, Glader och Reidhav s. 156-157. 
101 AD 1992 nr 09, AD 2015 nr 08. 
102 Min kommentar. 
103 Dahlman, Glader och Reidhav s. 174-176. 
104 Dahlman, Glader och Reidhav s. 177-178. 
105 Dahlman, Glader och Reidhav s. 147. 
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bindande konkurrensklausul skulle kunna göra att arbetsgivaren vågar dela 

med sig av fler ekonomiska och tekniska hemligheter samt tillåta den 

anställda att bygga nära kundrelationer och på så sätt göra arbetstagaren mer 

produktiv. Om det inte går att nå en bindande konkurrensklausul, fråntas 

den ena arbetstagarens konkurrensfördel. Arbetsgivaren anställer då 

troligtvis den initialt mer kvalificerade arbetstagaren, men låter inte denne 

arbeta nära lika många kunder som arbetsgivaren hade velat, vilket får en 

negativ påverkan på produktiviteten. På så sätt blir både arbetsgivare och 

arbetstagare lidande.106  

 

Domeij anser att reell förhandling, som leder till skäliga klausuler är 

eftersträvansvärt, då detta leder till bättre matchningseffekter samt bortfall 

av avskräckningseffekten. Aktiv förhandling är även något som i sig tycks 

leda till färre avtalsbrott. Då full ekonomisk ersättning förmodligen inte 

alltid uppnås, har arbetsgivaren ett egenintresse i att förhandling ska ske. 

Genom relativt ny praxis går det inte längre för arbetsgivare att göra 

inskränkningar på konkurrensklausuler i efterhand, vilket borde leda till att 

arbetsgivarna får större incitament att använda skäliga klausuler från 

början.107  

                                                
106 Domeij s. 288. 
107 Domeij s. 289, AD 2013 nr 24. 
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4 Analys 

4.1 Hur tillämpas skälighetsbedömningen 
på kundklausuler i konsultbranschen? 

 

Kundklausuler syftar till att skydda arbetsgivarens kundkrets, vilket utgör 

ett av flera intressen som konkurrensklausuler kan skydda. Inom 

konsultbranschen tillämpas 38 § AvtL på konkurrensklausuler, då parterna 

inte är bundna av kollektivavtal som reglerar konkurrensklausuler. AD har 

däremot utgått från arbetsmarknadens parters överenskommelse i enlighet 

med förarbetena till 38 § i sin praxis. AD:s praxis har efterhand glidit ifrån 

dessa avtal.  

 

För att en konkurrensklausul ska vara giltig, krävs att den är skälig. Praxis 

präglas av en starkt restriktiv syn på konkurrensklausuler. En 

helhetsbedömning ska göras av en mängd olika omständigheter i det 

enskilda fallet. De tre viktigaste omständigheterna i skälighetsbedömningen 

utgör arbetsgivarens intresse, arbetstagarens yrkesmöjligheter och frågan om 

ersättning. Andra faktorer, som kan påverka, är om klausulen är förhandlad, 

om arbetstagarens lön och förmåner utgjort en ersättning för 

konkurrensklausulen, anställningens längd, arbetstagarens position, 

utbildningsinvesteringar, konkurrensklausulens geografiska omfattning, 

tidslängd och om klausulen ingåtts vid anställningens början eller slut. 

 

En konkurrensklausul måste fylla ett berättigat intresse hos arbetsgivaren för 

att kunna anses skälig. Att en arbetsgivare vill skydda sin kundkrets har i 

flera fall utgjort ett berättigat intresse. Företag, vars anställda utför arbete 

som endast kräver enkel teknisk kunskap, har dock inte kunnat använda 

giltiga konkurrensklausuler. Om en arbetstagare genom sin anställning 

bygger upp kundkunskap som den annars inte hade haft tillgång till, kan 

arbetsgivaren få motverka detta försprång. Vid skälighetsbedömningen 
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jämförs arbetstagarens anställningsberoende försprång med en ersättare. 

Förmodligen behöver inte en arbetstagare, som inte byggt upp omfattande 

kundkunskap, acceptera kundklausuler då de någorlunda lätt kan ersättas.  

Om arbetsgivaren haft kunder redan innan arbetstagaren börjat eller 

införskaffat kunder genom aktiv kundbearbetning, talar detta för att 

arbetsgivaren har ett intresse av att skydda dessa relationer. I normalfallet 

får arbetstagaren endast förhindras från att ta med kunder som finns hos 

arbetsgivaren vid uppsägningstillfället. Om kunderna valt arbetsgivaren till 

följd av arbetstagarens personliga kunnande och kompetens talar det mot att 

arbetsgivaren har ett berättigat intresse av att skydda dessa relationer. 

 

Enligt min mening har Agell rätt i att begreppet aktiv kundbearbetning har 

tillkommit i AD 2015 nr 08 då de fall som AD hänvisat till inte behandlar 

omständigheten. Detta får dock ändå sägas vara någorlunda i linje med vad 

AD tidigare uttalat. I AD 1992 nr 09 ansågs intresset av att behålla kunder 

som arbetsgivaren haft innan anställningen började utgöra ett berättigat 

intresse för revisionsbolag. 1992 års fall antyder att en indelning av hur 

kunder tillkommit beaktats i praxis före 2015 års fall och jag anser därför att 

indelningen inte utgör ett trendbrott.  

 

Agell hävdar vidare att en aktivitetsplikt införts för arbetsgivaren genom 

AD 2015 nr 08. Jag anser inte att det går att dra denna slutsats redan nu. I 

vart fall går det inte avgöra om denna aktivitetsplikt ställer krav på 

arbetsgivaren i alla situationer. Arbetstagaren hade i förevarande fall arbetat 

hos arbetsgivaren i 21 år vilket får anses vara en betydande tidsperiod. 

Kanske spelade denna omständighet in i bedömningen av kravet på 

arbetsgivarens agerande gentemot kunderna efter deras anskaffande.  

 

Chefsställning, auktorisation och kundansvar talar för skälighet, medan en 

kortvarig anställning talar för oskälighet. Enligt praxis har det gått att binda 

en arbetstagare, som inte varit chef, kundansvarig eller haft auktorisation, 

med en icke-rekryteringsklausul. Dessa klausuler förbjuder endast 

arbetstagaren från att aktivt försöka frånta kunder från arbetsgivaren och 
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inte faktiskt från att arbeta med kunderna och är således mindre 

inskränkande än normala kundklausuler.  

 

Det som skiljer skälighetsbedömningen av kundklausuler jämfört med andra 

typer av konkurrensklausuler, är att kundklausuler som utgångspunkt inte är 

lika ingripande på arbetstagarens yrkesmöjligheter. Det är ganska naturligt 

då arbetstagaren inte förbjuds från att nyttja sin kunskap genom ny 

anställning eller egen verksamhet. Det framgår av AD:s praxis att 

kundklausuler kan vara skäliga trots att det inte utgår någon ersättning.  

De två viktigaste bedömningsgrunderna för skälighet av kundklausul utgör 

därmed arbetsgivarens skyddsintresse och arbetstagarens yrkesmöjligheter.  

 

I vissa situationer har kundklausuler inneburit en inte endast marginell 

inskränkning på arbetstagarens yrkesmöjligheter, vilket medfört oskälighet. 

Om den tidigare arbetsgivaren har haft väldigt stor del av marknaden och 

det kan vara svårt att veta vilka som är kunder, kan kundklausulen bli för 

ingripande.  

 

Agell anser att domstolen i AD 2015 nr 08 ändrat bedömningen genom att 

nu beakta arbetstagarens yrkesmöjligheter inom, istället för utom, den 

geografiska begränsningen. Jag däremot anser att en geografisk begränsning 

fortfarande kan tala för skälighet. Avgörande är huruvida arbetstagaren 

yrkesmöjligheter inskränkts mer än marginellt eller inte. Revisorn var 

verksam på en liten ort där arbetsgivaren hade en betydande del av 

marknaden. Eventuellt fick revisorns långa anställningstid påverkan. I AD 

1992 nr 09 fanns det andra kunder att vända sig till inom den region som 

arbetstagaren var verksam. I AD 1977 nr 167 tilläts en geografisk 

begränsning trots att arbetstagaren inte fick vända sig till varken 

arbetsgivarens kunder eller andra kunder inom Skåne. Detta rättsfall rörde 

dock en arbetstagare med chefsställning vilket talar för ett berättigat 

arbetsgivarintresse.   
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Enligt min mening utgör egentligen alla omständigheter som beaktas vid 

skälighetsbedömningen av kundklausuler, omständigheter som kan delas in i 

arbetsgivarens skyddsintresse och arbetstagarens yrkesmöjligheter. 

Omständigheterna talar antingen för skälighet och arbetsgivarens 

skyddsintresse eller mot skälighet och för arbetstagarens yrkesmöjligheter.   

 

Då kundklausuler ofta används slentrianmässigt har AD:s praxis intagit 

rollen av att skapa ett skydd för arbetstagare. Genomgående för AD:s praxis 

är att arbetstagaren dels ska få möjlighet att använda sin kvalificerade 

kunskap, dels få göra det på den ort som arbetstagaren tidigare varit 

verksam på, i alla fall om anställningen varit långvarig. Då kundklausuler 

inte omfattas av kollektivavtalen får ramarna anses vara uppmålade genom 

praxis. Det råder fortfarande oklarheter kring var dessa gränser går, då det 

ofta är svårt att avgöra hur tungt olika omständigheter väger i 

helhetsbedömningen. 

 

4.2 Vilka intressen tillvaratas i 
skälighetsbedömningen? 

Först och främst tillvaratas intresset hos avtalsparterna. Allmänintresset av 

sund konkurrens kan dock få medelbar påverkan i skälighetsbedömningen 

enligt AD 1994 nr 65. Målet förtäljer dock inte vikten av denna faktor vid 

utgången av skälighetsbedömningen. Hänvisning gjordes till målet i AD 

2015 nr 08, men fler mål skulle behövas för att slå fast vilket påverkan 

allmänintresset av sund konkurrens kan få.  

 

I AD 2015 nr 08 ansågs kundernas val att utse revisorn personligen, vara en 

faktor som talade för oskälighet av kundklausulen. På detta sätt kan kundens 

val påverka utgången av skälighetsbedömningen. Dock är det inte kundens 

intresse av att behålla sin revisor som beaktas utan arbetsgivarens värde av 

att skydda en kundrelation. Aktiv kundbearbetning har talat för att intresset 

av att skydda kundkretsen, skulle kunna utgöra ett berättigat 
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arbetsgivarintresse. Att kunden har utsett arbetstagaren personligen talar 

därmed mot att det är arbetsgivarens aktiva kundbearbetning som skapat 

relationen.  

 

Kundens intresse av att behålla en konsult beaktas däremot vid icke-

rekryteringsklausuler, som är en form av kundklausuler. Dessa klausuler 

förbjuder typiskt sett arbetstagaren från att aktivt försöka förmå kunder att 

följa med till ny verksamhet, men inte från att faktiskt arbeta med dem. Om 

en kund vill fortsätta anlita konsulten, kan denne göra detta. Kundens 

agerande blir därmed avgörande för om ett brott mot klausulen har skett 

eller inte.  

 

Inom advokatbranschen är god advokatsed en intressant aspekt. 

Disciplinnämndens beslut kan få påverkan för skälighetsbedömningen, då 

de har kunnat åberopas som bevis i arbetsrättsliga mål för vad som gäller 

inom branschen. Konkurrensklausuler inom advokatbranschen strider mot 

god advokatsed, då de inskränker klientens fria val av advokat. Ännu en 

intressant aspekt av god advokatsed är att den verkar motsvara en ömsesidig 

icke-rekryteringsklausul. En arbetstagare, som övergår till ny verksamhet, 

får inte aktivt försöka förmå klienter att följa med. Arbetsgivare som 

förlorar kunder till tidigare arbetstagare, får inte aktivt försöka förmå 

kunden att komma tillbaka. På så sätt får kundens fria val av advokat 

påverkan i skälighetsbedömningen.  

 

4.3 Är gällande rätt tillfredställande ur ett 
rättsekonomiskt analysperspektiv? 

 

I det rättsekonomiska perspektivet ses rätten som ett instrument för att 

uppnå högre ekonomisk välfärd eller maximera ekonomisk effektivitet. 
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Likt kartellförbud inom konkurrensrätten kan konkurrensklausuler anses 

oskäliga och därmed förklaras ogiltiga, då de kan skada arbetstagarens 

konkurrensmöjligheter. Allmänintresset av sund konkurrens kan påverka 

skälighetsbedömningen av kundklausuler, men i vilken utsträckning är 

fortfarande oklart. Hittills har denna omständighet i princip haft en 

obefintlig roll i skälighetsbedömningen. Det rättsekonomiska perspektivet 

ser endast rätten som ett medel för att uppnå ekonomisk effektivitet. Att 

inkorporera allmänintresset av sund konkurrens i skälighetsbedömningen, 

ligger väldigt nära att ge AD möjligheten att döma med ett rättsekonomiskt 

perspektiv, vilket skulle kunna förbättra den ekonomiska effektiviteten.   

 

Möjligheten för arbetsgivare att skydda kundkretsen kan jämföras med 

patent. Arbetsgivaren tillskrivs, genom godkännande av kundklausuler, en 

rättighet att behålla kunder gentemot arbetstagare som slutar. Arbetstagare 

som bygger upp kundrelationer genom sina anställningar skulle i brist på 

kundklausuler kunna nyttja dessa kundrelationer utan att belastas med någon 

kostnad för införskaffande av kundrelationen. Detta kan likna 

snålskjutsproblemet, som patent försöker stävja. Arbetstagaren tillåts att 

arbeta med kunden först efter kundklausulens utgång. Om det inte hade varit 

möjligt för arbetsgivare att skydda upparbetade kundrelationer, hade det 

förmodligen inte varit möjligt att bygga stora stabila konsultbolag i samma 

utsträckning. Så länge konsultbolagen inte blir för stora och kan agera som 

monopolister, gynnas marknaden av de skalfördelar som kan uppkomma i 

stora konsultbolag.  

 

Nedan jämförs två situationer för att utreda vad som är mest ekonomiskt 

effektivt enligt Pareto-kriteriet och Kaldor-Hicks-kriteriet. I alternativ ett 

går det inte för arbetssökande att konkurrera med viljan att ingå en mer 

långtgående kundklausul och i alternativ två går det att konkurrera med 

denna vilja. Av de två tidigare nämnda arbetssökande, vinner den 

kvalificerade på alternativ ett och den som är villig att acceptera 

kundklausulen i alternativ två. Ingen av alternativen uppfyller således 

Pareto-kriteriet, då någon av parterna får det sämre i båda alternativen. Om 
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arbetsgivaren får en mer produktiv anställd genom att binda den villiga med 

en konkurrensklausul jämfört med att anställa den kvalificerade som inte 

accepterar konkurrensklausulen, vinner arbetsgivaren på alternativ två. Om 

jag utgår från att de arbetssökandes vinst av att få anställningen är lika stor, 

uppfyller alternativ två Kaldor-Hicks-kriteriet. I alternativ två förlorar den 

kvalificerade lika mycket som den villiga vinner, men arbetsgivaren vinner 

samtidigt också på alternativet. Även om den kvalificerade arbetstagaren, 

hade kompenserats, hade alternativet fortfarande skapat ökad ekonomisk 

nytta. Kompensationstestet får därmed anses vara uppfyllt. 

 

Eftersom frågan om förhandlingens påverkan på konkurrensklausuler är 

sparsamt behandlad i arbetsdomstolens praxis, får rättsläget betraktas som 

relativt oklart. Vid de tillfällen frågan har behandlats, har det nämligen rört 

avtal som ingåtts vid anställningens avslutande och inte vid anställningens 

ingående. Enligt min mening skulle det vara mer ekonomiskt effektivt, likt 

beskrivningen ovan, att låta förhandlade konkurrensklausuler vara tillåtna i 

stor utsträckning. Arbetsgivare behöver då inte dela upp kundrelationer i 

samma utsträckning, vilket medför att arbetstagarna blir mer produktiva och 

arbetsgivarens verksamhet likaså. För arbetsgivare hade det varit väldigt bra 

om de visste hur långt en förhandlad kundklausul kunde sträcka sig vid 

rekrytering, för att sedan göra en avvägning kring vad som behövs i deras 

specifika verksamhet. Även arbetstagare hade gynnats av ett klarare 

rättsläge då avskräckningseffekter kunde undvikits i större grad.  

 
Sammantaget talar det rättsekonomiska perspektivet både för och emot 

kundklausuler. Det blir en avvägning mellan konkurrensmöjligheter och 

stabilitet. Jag finner att skälighetsbedömningen är i linje med ekonomisk 

effektivitet i många hänseenden. AD har antytt att allmänintresset av sund 

konkurrens, kan få betydelse i skälighetsbedömningen. Om AD skulle 

tillmäta denna omständighet större vikt, skulle ekonomisk effektivitet kunna 

bli ett ändamål i sig. Genom att värdesätta fler intressen än parternas, skulle 

skälighetsbedömningen således kunna bli mer ekonomiskt effektiv.  
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