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Summary 
The general purpose of this thesis is to ascertain the Swedish legal position 

regarding non-solicitation clauses in individual employment contracts. 

Within labour law there is a duty of loyalty, which includes an obligation 

not to compete with your employer. The general rule is that the duty of 

loyalty ceases to apply when the employment ends. However, the duty can 

be extended to apply after the ending of an employment. 

 

In order to investigate the need and use of non-solicitation clauses, both 

legislated and contractual extensions of the duty of loyalty have been 

reviewed. The protection for trade secrets constitutes the statutory regulated 

extension. However, in order to trigger liability to payment of compensation 

post-employment the presence of exceptional circumstances is required.  

The terms and prospects of entering into agreement on further protection in 

the form of non-compete clauses in individual contracts are regulated by 

collective agreements and general contract law. The Court of Labour has 

taken a highly restrictive approach on non-compete clauses. 

 
Non-solicitation clauses have become a common phenomenon as an 

alternative to conventional non-compete clauses. The allowance of non-

solicitation clauses is not regulated in collective agreements. Thus, 

contractual freedom prevails within the framework of contract law. 

According to 38 § Contracts Act the allowance of the clauses are determined 

by an unfairness test. A few aspects of importance are whether all customers 

and workers of the employer are included, if the clause only prohibits active 

attempts at recruiting, and whether there are prudential reasons to use the 

clause. The latter appears to be required in order for a non-solicitation 

clause to be valid. Protection of clientele is regarded as such a legitimate 

interest.  

 

Regarding non-solicitation of employees, the Court of Labour has expressed 

that the legitimate interest is the hindrance of the competitive advantage a 
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former employee can have in regard to recruiting former co-workers, and 

not the employer´s interest in retaining key personnel in the business.  

 

When it comes to contract validity periods, the two rulings from the Court 

of labour on non-solicitation of employees diverge from case law regarding 

non-competes and non-solicitation of customers. Thus, the legal position 

concerning validity periods on non-solicitation of employees cannot be 

determined. The area of non-solicitation clauses is in need of further clarity 

in general, and regarding validity periods in particular. 
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Sammanfattning 
Uppsatsens övergripande syfte är att fastställa gällande rätt för 

värvningsklausuler i anställningsavtal. Utgångspunkt har tagits i den 

arbetsrättsliga lojalitetsplikten som innefattar ett konkurrensförbud. Kravet 

för parterna att iaktta lojalitet mot varandra upphör som huvudregel i 

samband med att anställningen upphör. Under vissa omständigheter finns 

dock behov av att förlänga lojalitetsplikten efter avslutad anställning.  

 

För att utreda behovet och användningen av värvningsförbud har både 

lagreglerade och avtalsreglerade lojalitetspliktsförlängande åtgärder 

analyserats. Den lagstadgade förlängningen återfinns i skyddet för 

företagshemligheter, men för att aktualisera ersättningsskyldighet efter 

avslutad anställning krävs synnerliga skäl. Möjligheterna att avtala om 

ytterligare skydd i form av konkurrensklausuler regleras genom 

kollektivavtal och avtalsrättsliga regler. Arbetsdomstolen har fastslagit att 

en starkt restriktiv syn beträffande sedvanliga konkurrensklausuler ska 

iakttas.  

 

Värvningsförbud av kunder och tidigare medarbetare har växt fram som ett 

alternativ till mer sedvanliga konkurrensklausuler. Tillåtligheten är inte 

kollektivavtalsreglerad, utan avtalsfrihet råder inom avtalslagens ramar. 

Skälighetsprövningen av värvningsförbud görs enligt 38 § avtalslagen. Av 

betydelse för bedömningen blir förbudets omfattning i hur stor personkrets 

som omfattas av tillämpningen och huruvida förbudet endast avser aktiva 

rekryteringsförsök.  

 

En annan riktlinje som kan utläsas är att det torde krävas 

verksamhetsrelaterade skäl för att ett förbud ska kunna vara skäligt, det 

betraktas finnas ett berättigat intresse i att skydda sin kundkrets. Avseende 

tidigare medarbetare har Arbetsdomstolen dock gett uttryck för att det 

berättigade syftet är att begränsa den konkurrensfördel en tidigare anställd 
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kan ha när det kommer till att värva före detta kollegor, inte att behålla 

nyckelpersoner i verksamheten. Beträffande bindningstid avviker de två 

avgöranden från Arbetsdomstolen som prövat värvningsförbud av 

medarbetare från praxis gällande sedvanliga konkurrensklausuler och 

kundskyddande värvningsförbud, vilket gör rättsläget för vad som är skälig 

bindningstid för värvningsförbud av medarbetare oklart. Området är i behov 

av ökad klarhet beträffande flera av de nämnda faktorerna, men 

bindningstiden i synnerhet.   
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Förord 
Med denna uppsats sätter jag punkt för fyra och ett halvt års juridikstudier i 

Lund. Oavsett vad det blir av mig så är jag bergsäker på att jag kommer se 

tillbaka på min studietid som några av de bästa åren i mitt liv. För det finns 

det många att tacka. Ingen nämnd, ingen glömd. 

 
Jag vill särskilt tacka mina nära vänner och min familj som funnits där med 

stöd, uppmuntran och – när det behövts – förmågan att ta ner mig på jorden. 

Ni har betytt otroligt mycket under alla toppar och dalar studierna och livet 

fört med sig de senaste åren.  

 
Sist men inte minst vill jag rikta det största av tack till min handledare Per 

Norberg, vars engagemang, inspel och kommentarer har varit ovärderliga i 

mitt uppsatsskrivande den här våren.  

 
 
 
Sofia Kristensson 
Lund 2021-05-24 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 
För att minska det egna risktagandet på en konkurrensutsatt marknad har det 

blivit vanligare att arbetsgivare inkluderar konkurrensbegränsande klausuler 

och värvningsförbud i sina anställningsavtal. Klausulerna begränsar 

arbetstagarens möjligheter att konkurrera med arbetsgivaren och att värva 

medarbetare eller kunder från denna efter anställningens upphörande.1 

 

Konkurrensklausuler är mest förekommenande hos så kallade 

kunskapsföretag. Ett kunskapsföretag kan beskrivas som ett företag där 

tillgångarna främst utgörs av de anställdas personliga kunskaper. Några 

typexempel som kan nämnas är advokatbyråer, revisionsbyråer och övriga 

konsultfirmor.2  

 

Anledningarna till att arbetsgivare känner ett behov av att skydda sig från 

konkurrens av en tidigare anställd kan vara många. Arbetstagaren kan ha fått 

tillgång till företagshemligheter eller besitter företagsspecifik kunskap (s.k. 

”know-how”) som arbetsgivaren vill hålla hemlig från konkurrenter. 

Konkurrensklausuler kan för en del arbetsgivare vara en nödvändighet för 

att man ska ta risken att investera i och utveckla personalen, vilket leder till 

ekonomisk tillväxt som samhället vill stimulera. I andra vågskålen har vi 

arbetstagarens intresse av att kunna försörja sig och möjligheten att 

obehindrat kunna erbjuda sin arbetskraft, som är en grundsten i 

marknadsekonomin.3  

 
Begränsningen av en arbetstagares möjligheter att konkurrera med 

arbetsgivaren efter avslutad anställning är föremål för en 

 
1 Adlercreutz, Axel & Flodgren, Boel: Om konkurrensklausuler i anställningsavtal och vid 
företagsöverlåtelse s.13 ff. 
2 Andersson, Anderz, och Edström, Örjan: Kunskapsföretaget i ett rättsligt perspektiv s. 77. 
3 Domeij, Bengt: Förhandlade konkurrensklausuler för anställda s. 272 ff, Källström, Kent 
& Malmberg, Jonas: Anställningsförhållandet s. 269. 
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skälighetsavvägning enligt 38 § lag (1915:218) om avtal och andra 

rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, förutom praxis från 

Arbetsdomstolen på området finns riktlinjer för bedömningen i 

kollektivavtal.4 

 
Rekryteringsförbud av medarbetare och kunder har uttryckligen lämnats 

utanför kollektivavtalsregleringen och trots att de blivit mer förekommande 

i anställningsavtal har det saknats praxis för bedömningen av 

värvningsförbud av medarbetare. Under 2018 prövade Arbetsdomstolen 

skäligheten av värvningsförbud av tidigare kollegor i två mål, som 

tydliggjorde förutsättningarna som ska gälla vid reglering i 

anställningsavtal.5   

1.2 Definitioner av olika typer av 
konkurrensklausuler 

1.2.1 Sedvanlig konkurrensklausul 
Med konkurrensklausul avses ett flertal olika typer av avtalsvillkor som 

syftar till att skydda en arbetsgivare från konkurrens av sina anställda efter 

avslutad anställning.6 Den sedvanliga typen av konkurrensklausuler är 

marknadsskyddande konkurrensklausuler. Dessa medför ett förbud för en 

anställd att efter avslutad anställning bedriva konkurrerande verksamhet 

genom att ta anställning hos en av arbetsgivarens konkurrenter eller genom 

att starta en egen verksamhet som är verksam inom samma områden som 

arbetsgivaren. 7 Den här typen av konkurrensklausul är reglerad i 

kollektivavtal och utgör en förlängning av lojalitetsplikten.8 I arbetet 

kommer begreppen marknadsskyddande och sedvanlig konkurrensklausul 

användas när den här typen av konkurrensklausul specifikt åsyftas.  

 
 

 
4 Se ex. AD 2013 nr 24, beträffande kollektivavtal se avsnitt 2.3.2.1. 
5 AD 2018 nr 61 och 62. 
6 Domeij, Bengt: Från anställd till konkurrent s. 237 ff. 
7 Ibid., s. 385, Källström, Kent och Malmberg, Jonas: Anställningsförhållandet s. 268.  
8 Se avsnitt 2.3.1.2 
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1.2.2 Värvningsförbud 
Värvningsförbud kan både benämnas och utformas på olika sätt. Några 

vanligen använda uttryck är non-solicitation clauses, värvningsklausuler, 

värvningsförbud, rekryteringsförbud och non-poaching agreements. Oaktat 

vilken benämning som används syftar samtliga till att reglera möjligheten 

att aktivt rekrytera medarbetare eller kunder från det egna företaget. 

Värvningsförbud kan således anses vara ett samlingsbegrepp.9 

 

1.2.3 Värvningsklausul 
Värvningsklausuler eller rekryteringsförbud är det vedertagna begreppet 

som berör situationen där en anställd i ett anställningsavtal åläggs med ett 

förbud att efter avslutad anställning rekrytera tidigare medarbetare. Alla 

värvningsklausuler utgör således ett värvningsförbud, medan ett 

värvningsförbud även omfattar situationen med förbud att värva kunder.  

De utgör den typ av klausul som oftast avses i dagligt tal när man talar om 

värvningsförbud och kallas på engelska för ”no cold call”-agreement, ”non-

solicitation of employees” eller ”non-recruit”-clause.10 

 

1.2.4 Kundskyddande klausul 
Kundskyddande klausul är det begrepp som används för klausuler som 

syftar till att hindra att en arbetstagare bearbetar den tidigare arbetsgivarens 

kunder. Gränsdragningen av kundskyddande klausuler är något 

omdiskuterad. Det finns kundskyddande klausuler som utgör 

värvningsförbud genom att arbetstagaren förbjuds att aktivt vidta åtgärder 

för att rekrytera kunder, medan andra utformningar av kundskyddande 

klausuler betraktas vara rena konkurrensklausuler.11 I detta arbete används 

begreppet kundskyddande klausuler i den bredare bemärkelsen. I de fall 

 
9 Munukka, Jori: Kontraktuell lojalitetsplikt s. 151. 
10 Se ex. Domeij, Bengt: Från anställd till konkurrent s. 393, AD 2018 nr 61 och 62, 
Fahlbeck, Reinhold: Lagen om företagshemligheter s. 264. 
11 Se ex. AD 2017 nr 38, Fahlbeck, Reinhold: Lagen om företagshemligheter s. 269 ff. och 
Källström, Kent & Malmberg, Jonas: Anställningsförhållandet s. 268. 
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värvningsförbud av kunder åsyftas specifikt används begreppen 

kundskyddande värvningsförbud eller värvningsförbud av kunder.   

1.3 Syfte och frågeställningar 
Uppsatsens syftar till att fastställa gällande rätt avseende värvningsförbud i 

form av kundskyddande klausuler och värvningsklausuler i Sverige. 

 

För att uppfylla uppsatsens syfte kommer följande frågeställningar de lege 

lata att besvaras: 

- Vilket skydd ger lagen om företagshemligheter arbetsgivare 

gentemot arbetstagare? 

- Vilka möjligheter har arbetsgivare att utöka skyddet för 

företagshemligheter? 

- Hur bedöms skäligheten av kundskyddande värvningsförbud 

respektive värvningsklausuler? 

 

Dessutom kommer jag att diskutera nuvarande rättsläge och reformbehov de 

lege ferenda. 

1.4 Avgränsningar 
Utgångspunkten för arbetet är värvningsklausuler i anställningsavtal. 

Arbetet kommer inte att beröra konkurrensklausuler avtalade mellan företag, 

konkurrensklausuler som kan slutas vid företagsöverlåtelser,12 

sekretessklausuler eller andra klausuler som inte berör konkurrens efter 

anställningens upphörande mellan arbetsgivare och arbetstagare. Inte heller 

avgångsavtal, där konkurrensbegränsningarna avtalas efter eller i samband 

med anställningens upphörande kommer närmare att behandlas. 

Anledningen till detta är att parterna kan betraktas vara mer jämbördiga vad 

gäller intressen och förhandlingsstyrka vid ett sådant avtalsslutande än 

inför/under en pågående anställning.  

 
12 I AD 2017 nr 38 vägdes sammankopplingen med ett överlåtelseavtal in. Jag har så få 
rättsfall att jag behövde få med de som fanns. Rättsfallet har analyserats med inriktning på 
vad som skulle ha gällt i en rent arbetsrättslig situation. 
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Arbetet behandlar lojalitetsplikt och tystnadsplikt inom privat 

näringsverksamhet. Inom offentlig sektor kan andra regler eller lättnader 

gälla.13 Dessa kommer inte att behandlas.  

 

Vidare har inte någon redogörelse avseende sekretessklausuler samt 

konkurrensrättsliga frågeställningar varit motiverad att genomföra med 

beaktande av arbetets syfte.14 

 

Avseende konkurrensklausuler har två stora överenskommelser träffats av 

arbetsmarknadens parter. Arbetet kommer närmare att behandla den senare 

av dem, som träffades 2015, medan överenskommelsen från 1969 behandlas 

översiktligt. 

 
Likaså har europarättslig lagstiftning, om än relevant, endast behandlats 

översiktligt vad gäller företagshemligheter. Det finns ingen närmare 

reglering av konkurrensklausuler och värvningsförbud i anställningsavtal 

inom EU. Konkurrensbegränsande klausuler kan dock förmodligen utgöra 

ett sådant hinder av den fria rörligheten som avses i artikel 45 FEUF. EU-

domstolens praxis har hittills enbart behandlat konkurrensbegränsningar 

som påtvingats den enskilde utifrån, vilket innebär att ett åtagande från en 

enskild arbetstagare inte utgör ett hinder för den fria rörligheten i regelns 

mening.15 Även om avtalade konkurrensbegränsningar i framtiden kanske 

skulle kunna prövas mot regler om fri rörlighet för tjänster så avgränsas 

alltså den delen bort. 

1.5 Metod och material 
Arbetet kommer att tillämpa klassisk rättsvetenskaplig metod för att besvara 

frågeställningarna. För att utreda gällande rätt används allmänt accepterade 

 
13 Se t.ex. Ds 2002:56 s. 12 och lagen (1994:260) om offentlig anställning 
14 I den mån arbetsdomstolen väger in sådana frågeställningar i mål om 
konkurrensklausulers tillåtlighet tas det givetvis upp. Det som inte tas upp är den del av 
problemet som faller under Konkurrensverkets och Marknadsdomstolens jurisdiktion, 
inklusive den EU-rätt som underbygger den delen. 
15 Källström, Kent och Malmberg, Jonas: Anställningsförhållandet s. 273. 
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rättskällor i form av lagtext, förarbeten, rättspraxis och juridisk doktrin.16 

Doktrin tillmäts normalt inte samma status inom rättsvetenskapen som de 

tre andra nämnda rättskällorna, men tillför arbetet andra perspektiv genom 

att tillgängliggöra rätten och genom logiskt uppbyggd argumentation.17 

 

Gällande lagstiftning granskas för att fastställa hur relevanta rättsregleringar 

ser ut och kopplas därefter till resonemang i förarbeten och 

utredningsbetänkanden. Doktrin och rättspraxis används för att ge en bild av 

hur gällande rätt tolkas och uppfattas av verksamma jurister och 

rättstillämparen.  

 

Till den del undersökningen omfattar EU-rätt har fördrag, förordningar och 

direktiv analyserats för att tydliggöra vilken påverkan europarätten haft på 

den svenska lagstiftningen. 

 

Avseende värvningsklausuler med rekryteringsförbud av tidigare 

medarbetare så har två rättsfall valts ut för att behandlas ingående. Det beror 

på att Arbetsdomstolen endast har prövat frågan om skäligheten av 

rekryteringsförbud i dessa rättsfall, varpå de är avgörande för tolkningen av 

rättsläget. Kundskyddande värvningsförbud har inte prövats av 

Arbetsdomstolen på senare tid. Två mål som berör kundskyddande 

konkurrensklausuler kommer därför att behandlas istället. Detta för att på ett 

överskådligt sätt kunna redogöra för Arbetsdomstolens 

skälighetsbedömning samt hur de olika syftena påverkar bedömningen. En 

Tingsrättsdom från Södertörns Tingsrätt som behandlar värvningsklausuler 

av medarbetare och kunder behandlas också inom ramen för arbetet. Domen 

har valts på grund av att det i skrivande stund var det mål som prövat 

värvningsklausuler efter Arbetsdomstolens avgöranden 2018. Tingsrätten är 

en underinstans varpå domen inte tillmäts prejudikatsvärde, men med 

anledning av det begränsade antal tvister om värvningsförbud som prövats i 

 
16 Kleineman, Jan: Juridisk Metodlära s. 21. 
17 Ibid., s. 33 ff. 
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allmän domstol fyller den en funktion i att fylla ut gränsdragningen kring 

vad som anses vara försök att rekrytera medarbetare och kunder. 

 
Värvningsklausuler och konkurrensklausuler ligger nära varandra inom 

arbetsrätten. Båda syftar till att skydda en arbetsgivares strategi och 

affärsupplägg på en konkurrensutsatt marknad. Regleringen är till viss del 

överlappande, varpå konkurrensklausuler kommer att behandlas i den mån 

det är nödvändigt för att ge en rättvisande bild av rättsläget och för att 

uppfylla uppsatsens syfte.  

 
I litteraturen är värvningsförbud i anställningsavtal inte omskrivet i någon 

högre omfattning. Arbetet är därför i den delen avhängigt på några få 

författare. I den mån aspekter inte diskuterats i litteratur eller erkända 

rättskällor har analoga tolkningar från andra konkurrensklausuler gjorts och 

fyllts på av egna slutsatser. Grundproblemet är att sedvanliga 

marknadsskyddande konkurrensklausuler i många fall ska betraktas 

strängare än värvningsförbud och därför måste analogierna göras med stor 

försiktighet. 

 
Inom den juridiska debatten har kritik riktats mot Tommy Iseskog för att 

juridiska frågor förenklas i en utsträckning som skulle kunna ge en felaktig 

bild av rättsläget. Medvetenhet kring detta har funnits under arbetets gång 

och i de delar Iseskogs litteratur behandlas uppfattar jag beskrivningen av 

rättsläget som rättvisande.  

1.6 Disposition 
Arbetet kommer inledningsvis att behandla lojalitetsplikt i tre olika former. I 

avsnitt 2 redogörs den allmänna rättsprincipen om lojalitetsplikt under 

respektive efter anställning. I underavsnittet som följer behandlas lagstadgad 

lojalitetsplikt och lagstadgade lojalitetsförlängande åtgärder genom att titta 

på skyddet för företagshemligheter mellan arbetsgivare och arbetstagare. 

Därefter avhandlas avtalsreglerade lojalitetspliktförlängande åtgärder, i form 

av konkurrensklausuler och värvningsförbud. Avsnittet ser dels till vilka 
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rättsliga ramar lagen ställer upp, dels hur klausulerna regleras i 

kollektivavtal.  

 

I avsnitt 3 redogörs för några relevanta avgöranden från Arbetsdomstolen 

vad gäller skälighetsbedömningen av kundskyddande värvningsförbud och 

värvningsförbud av medarbetare, dessa åtföljs av några sammanfattande 

reflektioner.  

 

I avsnitt 4 sammanfattas mina de lege lata slutsatser och i avsnitt 5 

diskuteras rättsläget de lege ferenda. 
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2 Allmänna utgångspunkter 

2.1 Lojalitetsplikten 

2.1.1 Under anställningen 
Anställningen kan anses ge uttryck för en samarbetsform som har sin grund 

i människans sociala natur att vilja underordna sig ett gemensamt syfte. Det 

bygger på att arbetstagaren i utbyte mot lön i vissa delar ger upp sin 

självbestämmanderätt.18 Den huvudsakliga förpliktelse en arbetstagare 

ansluter sig till genom ett anställningsavtal är att utföra sina arbetsuppgifter 

och arbetsgivaren förbinder sig till att utge ersättning för arbetskraften. För 

att inte bryta mot anställningsavtalet finns emellertid ett flertal andra 

åtaganden som måste iakttas. Dessa biförpliktelser behandlar ofta hur 

parterna ska samverka och beakta motpartens intressen. En del av dessa 

förpliktelser framgår av lag medan andra har utvecklats genom praxis från 

Arbetsdomstolen eller regleras i avtal. Tillsammans ger de uttryck för att en 

arbetstagare har en allmän lojalitetsplikt gentemot sin arbetsgivare.19 

Lojalitetsplikten kan alltså beskrivas som en plikt att inte bara se till sina 

egna intressen, utan även till motpartens.  

 

Lojalitetspliktens existensberättigande kan enligt advokaten Hans Nicander 

betraktas ha sin grund i att två parter på frivillig basis har ingått avtal med 

varandra för att tillgodose ett antal reciproka respektive ensidiga intressen, 

och att man enbart genom att ingå i en rättslig gemenskap anslutit sig till att 

inte förbehållslöst sätta sina egna intressen framför medkontrahentens. 

Kravet om lojalitet behandlar såväl hur parterna ska förhålla sig vid avtalets 

fullgörande, som hur de ska förhålla sig när en av parterna agerat 

avtalsstridigt.20 Skadebegränsningsprincipen som innebär att skadelidande 

part har en skyldighet att begränsa sin egen skada när motparten agerat 

 
18 Källström, Kent och Malmberg, Jonas: Anställningsförhållandet s. 19. 
19 Ds 2002:56 s. 302 ff. 
20 Nicander, Hans: Lojalitetsplikt före, under och efter avtalsförhållanden s. 31 ff. 
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avtalsvidrigt är ett exempel på hur hänsyn ska tas till motpartens intressen 

vid avtalsbrott.21   

 

Lojalitetsplikten får en viktig funktion när det kommer till tolkningen av 

avtal, genom att den handlingsnorm den medför blir en minimistandard som 

ej bör underskridas vid tolkning av avtalets innehåll. Detta utgör i princip en 

begränsning av avtalsfriheten, men kan anses vara nödvändiga för att 

aktörer inte ska bli allt för återhållsamma och misstänksamma i avtalandet.22 

Lojalitetspliktens roll vid avtalstolkning kan i korthet beskrivas som att egna 

mindre uppoffringar kan bli nödvändiga om den andra partens fördelar blir 

övervägande. Som exempel kan en avtalad arbetstidsförläggning behöva 

anpassas efter någon parts behov, om detta kan göras utan större 

uppoffringar och stor olägenhet.23 

 

Lojalitetsplikten är enligt Jori Munukka asymmetrisk och dess innehåll 

varierande beroende på avtalstyp och -förhållande. En del av asymmetrin 

utgörs av att kraven på parternas ansträngningar att iaktta varandras 

intressen kan vara olika stora.24 Det kan därför vara problematiskt när man 

ska fastställa en handlingsnorm för i vilken utsträckning motpartens 

intressen behöver iakttas.25 Inom arbetsrätten är lojalitetsplikten 

långtgående, jämfört med andra avtalsrättsliga situationer, eftersom 

avtalsrelationen är långvarig och bär en personlig prägel.26 Vid 

bestämmande av lojalitetspliktens innebörd och omfattning blir det aktuellt 

att se till det enskilda fallet varigenom ledning kan hittas i det skriftliga 

anställningsavtalet, kollektivavtalet, branschpraxis och sedvana.27 Vanligt 

förekommande moment för lojalitetsplikten på arbetsrättens område är 

 
21 AD 2015 nr 3. 
22 Munukka, Jori: Lojalitetsplikten som rättsprincip SvJT 2010 s 837 ff. 
23 Domeij, Bengt: Från anställd till konkurrent s. 23. 
24 Munukka, Jori: Lojalitetsplikten som rättsprincip SvJT 2010 s 837 ff. 
25 Nicander, Hans: Lojalitetsplikt före, under och efter avtalsförhållanden s. 31 ff. 
26 Domeij, Bengt: Från anställd till konkurrent s.24. 
27 Nicander, Hans, Lojalitetsplikt före, under och efter avtalsförhållanden s. 31 ff. 
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upplysningsplikt, klargörandeplikt, tillsynsplikt, omsorgsplikt, tystnadsplikt 

och konkurrensförbud.28  

 

Några av de normer som följer av anställningsavtalet är att arbetstagaren 

inte får begå brottsliga handlingar som drabbar arbetsgivaren, att 

arbetstagaren under anställningen inte får bedriva konkurrerande 

verksamhet och att arbetstagaren har en skyldighet att följa arbetsgivarens 

ordningsföreskrifter.29 I praxis har lojalitetsplikten behandlats i ett antal 

rättsfall. I ett domskäl från Arbetsdomstolen från 1994 formulerades plikten 

som: 

 
att arbetstagaren inte får skada arbetsgivaren. Gemensamt för de 

skilda aspekterna på kravet på lojalitet är tanken att 

anställningsavtalet inte enbart består i ett utbyte av vanliga 

förmögenhetsrättsliga prestationer, utan skapar ett personligt 

förhållande mellan parterna. Anställningen grundar förpliktelser som 

går längre än vad som gäller i kontraktsförhållanden i allmänhet; de 

ligger vid sidan av själva arbetsprestationen och skulle därför kunna 

karakteriseras som biförpliktelser. 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 pliktkollison30 

 

Kravet på arbetstagarens lojalitet gentemot arbetsgivaren är bredare än att 

omfatta endast denne. Arbetsdomstolen har gett uttryck för att 

lojalitetsplikten gäller i förhållande till hela arbetsgivarens verksamhet och 

att den således inkluderar arbetstagarens förfaranden gentemot kunder och 

kollegor.31 Innehavande av en förtroendeställning hos arbetsgivaren talar för 

än högre krav på lojalitet.32 Lojalitetsplikten är som utgångspunkt begränsad 

till arbetet och en arbetstagares förehavanden på fritiden ska vanligen inte 

 
28 Nicander, Hans: Lojalitetsplikt före, under och efter avtalsförhållanden s. 31 ff. 
29 Ds 2002:56 s. 302 ff.  
30 AD 1994 nr 79 s. 30 ff. 
31 AD 2000 nr 5. 
32 Nicander, Hans: Lojalitetsplikt före, under och efter avtalsförhållanden s. 38 ff. 
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vara av betydelse.33 Det betraktas exempelvis inte illojalt av en arbetstagare 

att på fritiden söka annat arbete.34 Utgångspunkten är emellertid inte 

undantagslös. Arbetsdomstolen har gett uttryck för att det finns vissa 

förhållningsregler som den anställde måste beakta även på fritiden, 

bedömningen tycks här utgå ifrån att ageranden som anses vara ägnade att 

allvarligt skada arbetsgivarens förtroende eller som annars innebär att 

arbetsgivarens verksamhet kommer i dålig dager torde kunna betraktas 

illojala. 35 Ett exempel på en sådan situation är när arbetstagaren begår 

brott.36 

 

Konkurrensförbudet är en så viktig del anställningsförhållandet att det inte 

behöver stadgas uttryckligen, utan följer av lojalitetsplikten och är den 

aspekt av lojalitet som får betydelse när man tittar på frågan om 

värvningsförbud. I korthet kan sägas att Arbetsdomstolen gett uttryck för att 

man ska se allvarligt på konkurrerande verksamhet under pågående 

anställning.37 Att delta i anbudstävling mot arbetsgivaren eller att vidta 

förberedelser att senare inleda konkurrerande verksamhet är att betrakta som 

illojala ageranden, för att nämna några situationer.38 Konkurrensförbudet 

medför dock inte att en arbetsgivare har ensamrätt till arbetstagarens 

arbetsförmåga, utan en arbetstagare är fri att under fritiden ha en bisyssla39, 

förutsatt att denna varken direkt eller indirekt konkurrerar med 

arbetsgivaren.40 Konkurrensförbudet är en huvudregel, undantag finns bland 

annat för att under vissa förutsättningar, såsom efter en längre period av 

sjukfrånvaro prova annat arbete. Undantag kan framgå av lag såväl som 

kollektivavtal.41 

 

 
33 Ds 2002:56 s. 303. 
34 AD 1986 nr 146. 
35 Källström, Kent och Malmberg, Jonas: Anställningsförhållandet s. 253 ff.  
36 Se ex. AD 2011 nr 56. 
37 Se ex. AD 1981 nr 161,AD 1983 nr I59 och AD 1983 nr 93, AD 2017 nr 22. 
38 Se ex. AD 1981 nr 161, AD 2017 nr 22 och AD 1993 nr 12. 
39 En bisyssla i denna bemärkelse innefattar dels att bedriva egen näringsverksamhet, dels 
att utföra arbete åt en annan arbetsgivare. 
40 Domeij, Bengt: Från anställd till konkurrent s. 34 ff. 
41 Iseskog, Tommy: Personaljuridik, avsnitt 17. 
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Arbetsgivaren åläggs inte en motsvarande lojalitetsplikt gentemot sina 

anställda, när det kommer till omfattning och innebörd. Anledningen därtill 

beskrivs som att arbetstagaren gett upp en del av sin suveränitet och köpt sig 

en tryggad position.42 Lojalitetsplikten är emellertid ömsesidig och gäller 

för båda parter.43 Arbetsgivarens lojalitetsplikt gentemot de anställda 

demonstreras bland annat genom skyldighet att stötta arbetstagarens 

bibehållande och utveckling av sin kompetens.44 

 

Att åsidosätta lojalitetsplikten betraktas som ett avtalsbrott. För att beivra 

sådana handlingar beläggs avtalsbrottet oftast med påföljder och sanktioner 

av olika slag. Den mest långtgående av sanktionerna är att arbetsgivaren har 

rätt att avsluta anställningen genom att säga upp arbetstagaren, eller avskeda 

denne om åsidosättandet av förpliktelser är grovt. Därutöver kan bristande 

lojalitet utlösa skadeståndsskyldighet och andra disciplinära åtgärder kan bli 

aktuella.45 

2.1.2 Efter avslutad anställning 
Inom arbetsrätten är lojalitetsplikten främst av betydelse under en pågående 

anställning och som huvudregel upphör den i samband med anställningens 

upphörande.46 Lojalitetsplikten har således normalt inte någon efterverkan.47 

Den kan emellertid aktualiseras även när det inte längre finns någon 

avtalsbundenhet. Förpliktelser om lojalitet kan nämligen uppkomma före, 

under och efter anställningen.48 

 

Liksom vid bedömningen av lojalitetsplikten under en pågående anställning 

får man i det särskilda fallet se om det finns skäl att lindra denna under en 

anställnings upphörande, men som utgångspunkt lär gälla att 

 
42 Nicander, Hans: Lojalitetsplikt före, under och efter avtalsförhållanden s. 39 ff. 
43 Se ex. AD 2015 nr 61, 
44 AD 2011 nr 20. 
45 Ds 2002:56 s. 303 ff. 
46 AD 2010 nr 7. 
47 Källström, Kent och Malmberg, Jonas: Anställningsförhållandet s. 76 ff. 
48 Nicander, Hans: Lojalitetsplikt före, under och efter avtalsförhållanden s. 32 ff. 
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lojalitetsplikten är oförändrad under hela anställningstiden.49 Arbetstagaren 

torde under denna tid vara skyldig att svara på arbetsgivarens frågor om vad 

dennes nya anställning inbegriper samt om det finns konkurrensplaner.50 

Det kan dock konstateras att kollektivavtalade konkurrensbegränsningar inte 

gäller om arbetstagaren blir uppsagd på grund av arbetsbrist.51 

 

En anställd som planerar att senare bli konkurrent skulle förmodligen vidta 

förberedande åtgärder för att efter anställningens avslutande bedriva en 

aktiv konkurrens.52  Under uppsägningstiden torde det – jämfört med annars 

under en pågående anställning - kunna betraktas lindrigare att man som 

arbetstagare vidtar förberedande åtgärder för att planera för en ny 

anställning.53 Planering som sker utan kontakter med utomstående, 

minimerar risken för att arbetsgivaren har vetskap om arbetstagarens 

förehavanden och därmed risken för anklagelser om illojalitet. I de fall 

förberedande åtgärder såsom konkurrerande anbud eller att man tillsammans 

med kollegor planerar att starta upp en ny verksamhet blir det mer aktuellt 

att titta på lojalitetens rättsliga gränsdragning. Förberedelser som inte 

innebär aktiv konkurrens genom utbjudande av tjänster eller liknande under 

anställningen är svårbedömda. Sällan vet man nämligen vad 

förberedelsehandlingarnas syfte är på förhand. Därutöver kan man inte se att 

någon enskild aspekt tippar över vågen i gränsdragningen av vad som är ett 

illojalt beteende, utan det behövs en samlad bedömning.54  

 

Efter anställningens upphörande kan ett ansvar föreligga genom lagregler 

postkontraktuellt eller genom att parterna uttryckligen reglerar en 

förlängning av vissa skyldigheter och rättigheter genom avtal. Det är vanligt 

att konkurrerande verksamhet efter anställningen regleras genom 

konkurrensklausuler, eftersom arbetsgivaren då ges rättsligt inflytande över 

 
49 Nicander, Hans: Lojalitetsplikt före, under och efter avtalsförhållanden s. 39 ff. 
50 Domeij, Bengt: Från anställd till konkurrent s. 23. 
51 Se avsnitt 2.3.2.1, detta framgår av 2015-års kollektivavtal som AD förmodligen 
betraktar som vägledande för god sed på arbetsmarknaden. 
52 Domeij, Bengt: Från anställd till konkurrent s. 43. 
53 Nicander, Hans: Lojalitetsplikt före, under och efter avtalsförhållanden s. 40. 
54 Domeij, Bengt: Från anställd till konkurrent s. 43 ff. 
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vilka sysslor arbetstagaren företar.55 De olika möjligheterna att förlänga 

lojalitetsplikten efter avslutad anställning behandlas i kommande avsnitt. 

2.2 Företagshemligheter 

2.2.1 Under anställning 
Lag (2018:558) om företagshemligheter är en av de lagar som innehåller 

regler som utgör undantag från att lojalitetsplikten inte har någon 

efterverkan när en anställning avslutats. Den nuvarande lagen om 

företagshemligheter infördes 2018 för att implementera Europaparlamentets 

och rådets direktiv (EU) 2016/943 av den 8 juni 2016 om skydd mot att icke 

röjd know-how och företagsinformation (företagshemligheter) olagligen 

anskaffas, utnyttjas eller röjs. Den nya lagen om företagshemligheter skiljer 

sig från den gamla i fråga om tydligare definition av begreppet 

företagshemlighet, att fler typer av angrepp på företagshemligheter omfattas, 

ett mer utsträckt skadeståndsansvar och en skärpt straffskala för 

företagsspioneri.56 

 

LFH reglerar röjande, eftersökande och nyttjande av kommersiella 

hemligheter. Lojalitetsplikten och LFH har dock olika utgångspunkter, där 

den ena baseras på en avtalsrättslig lojalitet och den andra på lagfästa regler. 

Bedömningarna ligger trots detta ofta i linje med varandra.57 

 

Vad gäller efterforskning av uppgifter finns ett förbud mot att göra angrepp 

på företagshemligheter. Förbudet framgår av 3 § LFH och innebär att en 

arbetstagare inte får bereda tillgång till, tillgodogöra sig eller anskaffa sig; 

utnyttja eller röja företagshemligheter utan arbetsgivarens samtycke. 

Tillägnande av företagshemlighet är en angreppsform som tillkom i den nya 

lagen.58 Det är alltså inte tillåtet att olovligen ta reda på känslig information 

om företaget, utan det kan anses utgöra företagsspioneri. Ett utnyttjande av 

 
55 Domeij, Bengt: Från anställd till konkurrent s. 22 ff. 
56 Iseskog, Tommy: Personaljuridik, avsnitt 24. 
57 Domeij, Bengt: Från anställd till konkurrent s. 73 ff. 
58 Fahlbeck, Reinhold: Lagen om företagshemligheter s. 40. 
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en företagshemlighet har också skett om någon tillverkar varor vars 

utformning eller andra attribut, marknadsföring eller tillverkning gynnas 

avsevärt av en angripen företagshemlighet. Inkluderat är även fall där varor i 

dessa ändamål bjuds ut till försäljning. Det framgår av bestämmelsens andra 

stycke.  

 

Vilka uppgifter hos ett företag som kan utlösa ansvar enligt lagen om 

företagshemligheter framgår av 2 §. Till företagshemligheter räknas 

information om affärs- eller driftförhållanden59 i en näringsidkares rörelse 

eller en forskningsinstitutions verksamhet (p. 1), som helhet eller som i 

ordnandet av dess beståndsdelar inte är allmänt känd eller lättillgänglig för 

den som normalt har tillgång till dylik information (p. 2) och som det 

vidtagits rimliga åtgärder för att hemlighålla (p. 3), samt där röjande av 

uppgiften är syftat till att medföra skada i konkurrenshänseende för 

innehavaren (p. 4). Innebörden av information ska i sammanhanget inte 

tolkas annorlunda än vid vanligt språkbruk, utan är vidsträckt och innefattar 

såväl enkla som kvalificerade uppgifter. Skyddet för information gäller för 

både dokumenterade uppgifter som enskilda personers kännedom om någon 

särskild företagsspecifik information.60 Bestämmelsens andra punkt medför 

skydd för exempelvis kundlistor, där vetskapen om en enskild kund kanske 

är allmänt känd men där en sammansatt lista kan vara viktig att 

hemlighålla.61 Kundregister har även ansetts ha karaktär av en typisk 

företagshemlighet i praxis.62 Samma princip gäller för tekniska hemligheter 

där exempelvis ett moment i en tillverkningsprocess inte uppfyller kraven 

för att skyddas men där det kan vara skyddsvärt att hemlighålla hela 

tillverkningskedjan. Andra sådana tekniska hemligheter kan vara tekniska 

instruktioner, detaljerad produktinformation och testprotokoll.63 Från skydd 

exkluderas enligt 2 § 2 stycket erfarenheter och kunskaper som en 

arbetstagare tillgodogjort sig genom normal yrkesutövning samt information 

 
59 Begreppet leder till att det finns en överensstämmelse med sekretesskyddet för 
företagshemligheter i 36 kap. 2 § Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
60 Prop. 2017/18 200 s. 26 ff. 
61 Ibid., s. 30. 
62 Se exempelvis AD 2000 nr 3. 
63 Domeij, Bengt: Från anställd till konkurrent s. 90. 
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om brottsliga eller annars allvarliga missförhållanden. Information om 

brottsliga handlingar eller missförhållanden som omfattas av meddelarskydd 

är enligt 4 § LFH alltid att betrakta som behöriga angrepp och omfattas inte 

av lagens skydd. 

 

Skyddet för företagshemligheter består av både straffskydd och 

skadeståndsskydd. De två brottsliga handlingarna som utgör straffskyddet är 

företagsspioneri och olovlig befattning med företagshemlighet. 

Företagsspioneri regleras i 26 § LFH och förutsätter ett uppsåtligt olovligt 

anskaffande. Det innebär att själva anskaffandet måste ha skett på ett 

olovligt sätt och att syftet ska ha varit att olovligen anskaffa sig uppgiften. 

En person som haft tillgång till information i sitt arbete kan således inte göra 

sig skyldig till företagsspioneri.64 Brottet olovlig befattning med 

företagshemlighet stipuleras i 27 § LFH och utgör ett häleribrott.65 Det 

innebär att en uppgift anskaffats genom företagsspioneri och att någon 

annan först därefter anskaffat sig uppgiften via företagsspionen.66 

Förhållandet till brottsbalk (1962:700) ska uppfattas på det sätt att LFH är 

lex specialis och torde tillämpas i de flesta fall, men att brottsbalkens regler 

ska tillämpas i de fall de föreskriver ett strängare straff för gärningen.67  

 

I en promemoria från 2020 föreslås ytterligare åtgärder för att stärka skyddet 

för tekniska företagshemligheter bl.a. genom att införa två nya 

straffbestämmelser, en om olovligt röjande av företagshemlighet och en om 

olovligt utnyttjande av företagshemlighet.68  

 

Skadeståndsskyddet regleras i fem olika bestämmelser som tar sikte på olika 

situationer, dessa är 5-10 §§ LFH. Det finns anledning att säga något 

närmare om bestämmelsen i 7 § LFH, som rör situationen för arbetstagare. 

En arbetstagare får enligt 7 § LFH varken uppsåtligen eller genom 

 
64 Iseskog, Tommy: Personaljuridik, avsnitt 24.1. 
65 Källström, Kent och Malmberg, Jonas: Anställningsförhållandet s. 265. 
66 Iseskog, Tommy: Personaljuridik, avsnitt 24.1. 
67 Fahlbeck, Reinhold: Lagen om företagshemligheter s. 277 ff. 
68 Ds 2020:26 s. 8 ff.  
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oaktsamhet göra angrepp på en företagshemlighet som denne haft tillgång 

till i sin anställning, om denne insett eller borde ha insett att arbetsgivaren 

inte skulle ha medgett informationens röjande. Vid ett sådant angrepp blir 

arbetstagaren ersättningsskyldig för den skada som orsakas. Det krävs att 

uppgiften har ett sådant samband med anställningen att bevarandet av den 

omfattas av arbetstagarens lojalitetsplikt mot arbetsgivaren i 

anställningsavtalet.69  

 

Rekvisitet ”insett eller borde ha insett” medför att regeln förutsätter att 

arbetstagaren varit i ond tro.  I lagförslaget anförde regeringen att ett 

anskaffande, röjande eller spridande som skett i god tro ska kunna föranleda 

vitesförbud och andra skyddsåtgärder, men att den som varit i god tro ska gå 

fri från straff- eller skadeståndsansvar.70 Det är en reglering som regeringen 

menar ligger i linje med direktivet om skydd för företagshemligheter. 

Direktivet accepterar inte ett generellt krav om uppsåt eller oaktsamhet vid 

beläggande av förbud med vite för att ett angrepp på en företagshemlighet 

ska upphöra. För vitesförbud vid så kallade ursprungliga angrepp71 får ett 

uppsåts- eller oaktsamhetskrav överhuvudtaget inte ställas upp.72 Lagrådet 

anför i sin remiss avseende vitesbestämmelsen i 12 § LFH att ”I den 

utsträckning som det rör sig om ett förfarande som är ”tillåtet”, dvs. där det 

inte finns någon skadeståndsrättslig sanktion i lagen, kan enligt vedertagna 

principer ett vitesförbud inte tillgripas”. Det skulle enligt yttrandet kunna 

innebära att angreppet objektivt sett måste ha kunnat vara 

skadeståndsgrundande eller risken för det överhängande. Lagrådet yttrade 

att en generell skadeståndsregel avseende alla angrepp hade kunnat avhjälpa 

sådan problematik. Ingen erinran lämnades dock.73 Regeringen införde trots 

Lagrådets kommentar möjlighet till vitesförelägganden enligt sitt förslag, 

vilket möjliggör ingrepp redan när ett angrepp är nära förestående. 

 
69 Aspegren, Jacob: [Lag (2018:558) om företagshemligheter, kommentaren till 7 § not 27] 
i Karnov, JUNO. 2021-02-16. 
70 Prop. 2017/18 200 s. 43 ff. 
71 Ursprungliga angrepp avser företagshemligheter som tidigare inte utsatts för angrepp, det 
motsatta är efterföljande angrepp.  
72 Prop. 2017/18 200 s. 43 ff. 
73 Ibid., s. 242. 
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Huruvida regeringens tolkning av företagshemlighetsdirektivet i detta 

avseende kan betraktas vara korrekt har inte varit föremål för diskussion i 

doktrin eller rättspraxis.  

2.2.2 Efter avslutad anställning 
Om den typen av utnyttjande eller röjande som avses i 7 § LFH äger rum 

efter avslutad anställning gäller ansvaret att inte sprida sådan uppgift endast 

om det funnits synnerliga skäl, enligt 7 § 2 stycket. Regeln ger uttryck för 

att lojalitetsplikten - inbegripen tystnadsplikt - efter avslutad anställning är 

svagare, varpå huvudregeln inte är att ansvar vid röjande av uppgift efter 

avslutad avställning föreligger. Det har riktats kritik mot rekvisitet, i vilken 

kravets förenlighet med EU-direktivet ifrågasatts.74 Sveriges 

advokatsamfund är en av de instanser som lyft sådan kritik. I remissvaret till 

lagförslaget menade de att rekvisitet tidigare använts för att hindra 

arbetsgivare från att verkställa skydd för företagshemligheter som grundats 

på tidigare arbetstagares erfarenhet och färdigheter. I sitt yttrande anförde de 

att enligt den nya lagen är yrkeskunskaper och ”know-how” undantaget från 

att utgöra företagshemligheter, vilket gör att det inte längre finns ett behov 

av rekvisitet.75  

 

Domeij har behandlat kravet om synnerliga skäl och dess förenlighet med 

EU-direktivet, dock utifrån den gamla lagen om företagshemligheter. I det 

fallet menar han att det inte uppenbart är så att rekvisitet är direktivstridigt 

men att det skulle kunna vara så. Han föreslog att Sverige ordagrant skulle 

implementera artikel 1.3 i direktivet istället för att behålla 7 § 2 stycket och 

kravet om synnerliga skäl. 76 Artikel 1.3 i företagshemlighetsdirektivet 

stadgar att yrkesskicklighet och erfarenheter ska undantas från att vara 

företagshemligheter. I sammanhanget är det värt att notera att artikeln även 

 
74 I sina remissvar lyfte bl.a Arbetsdomstolen och Svenska Föreningen för Immaterialrätt 
frågan om förenlighet med direktivet. Prop 2017/18 200 s. 60. 
75 Advokatsamfundet, Remissvar till förslag om ny lag (2018:0000) om 
företagshemligheter, R-2017/1024, Stockholm, 2017-09-15. 
76 Domeij, Från anställd till konkurrent s. 201. 
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föreskriver att ingenting i direktivet ska tas som grund för att begränsa 

arbetstagares rörlighet, i synnerhet genom att begränsa arbetstagares 

användning av erfarenhet och färdigheter som förvärvats hederligt under 

deras normala yrkesutövning. 

 

Regeringen menade att rekvisitet om synnerliga skäl skulle kvarstå trots att 

man i definitionen av företagshemlighet exkluderade yrkesskicklighet och 

know-how utan särskild koppling till arbetsgivarens verksamhet från 

begreppet, eftersom det bara innebar en kodifiering av vad som redan varit 

gällande och inte förändrade situationen i skadeståndsfrågan. Därutöver 

menade man att rekvisitet om synnerliga skäl var motiverat, eftersom 

regleringen ger uttryck för en ”noggrant avvägd och sedan lång tid 

välfungerande kompromiss” mellan en flexibel arbetsmarknad och 

arbetsgivarens intressen. Regeringen ansåg inte att det var direktivstridigt 

eftersom direktivet inte ställer upp något generellt förbud mot röjande eller 

utnyttjande av företagshemligheter.77  

 

I betänkandet till den nuvarande lagen om företagshemligheter anför 

kommittén att exempelvis kopiering av material som innehåller 

företagshemligheter under anställningen kan få betydelse beträffande 

skadeståndsskyldighet efter anställningen, eftersom förberedande handlingar 

till angrepp kan utgöra synnerliga skäl.78 Vidare talar missbruk av en 

företagshemlighet genom dokumentation av den för att synnerliga skäl ska 

anses föreligga. Att ta en anställning hos ett bolag i syfte att ta reda på 

företagshemligheter är en annan faktor som ska betraktas utgöra synnerliga 

skäl enligt lagmotiven. Innehavande av en särskild förtroendepost kan också 

påverka en helhetsbedömning, men bör inte som enda omständighet utgöra 

synnerliga skäl.79 

 

 
77 Prop 2017/18 200 s. 63 ff. 
78 SOU 2017:45 s. 132. 
79 Prop. 2017/18 s. 62. 



 27 

Faktorer som talar emot att synnerliga skäl ska anses föreligga är enligt 

lagens förarbete att utnyttjandet eller röjandet av en företagshemlighet 

endast haft ringa betydelse för den tidigare arbetsgivarens förmåga att 

konkurrera, samt situationer där den berörda tidigare arbetstagaren utvecklat 

företagshemligheten hos sin tidigare arbetsgivare.80  

 

Lagmotiven och utredningen till lagen ger en bild av vad som ska anses 

utgöra synnerliga skäl. Frågan har närmare prövats av Arbetsdomstolen vid 

ett flertal tillfällen. Många av rättsfallen rörde tolkningen av den gamla 

lagen om företagshemligheter, men rekvisitet om att det ska föreligga 

synnerliga skäl för skadeståndsansvar efter avslutad anställning är 

detsamma, och används som utgångspunkt vid tolkningen av den nuvarande 

lagtexten.  

 

Arbetsdomstolen har anfört att bearbetning av kundlistor, offerter och 

avtalsinnehåll man fått tillgång till under anställningen och som sedan 

använts i den nya anställningen eller verksamheten utgör synnerliga skäl.81 I 

fall där kunder själva övergått till en annan verksamhet som en tidigare 

anställd startat eller tagit anställning i utan att denne handlat otillbörligt, 

torde det vara acceptabelt att använda information om kunden man erhållit 

kunskap om igenom sin tidigare anställning. I ett mål som prövats av 

Arbetsdomstolen framhåller de att bedömningen utgår från att 

tystnadsplikten som gällt för företagshemligheterna funnits till skydd för 

kunderna själva, att de var fria att själva disponera informationen samt att 

inga omständigheter tydde på att röjandet hade skett utan kundernas 

medgivande.82  

 

Regeln i 7 § 2 stycket är emellertid dispositiv och tystnadsplikten rörande 

företagshemligheter kan förlängas genom avtal. 83 Gränserna för 

avtalsfriheten regleras i 36 och 38 §§ avtalslagen. 

 
80 Prop 2017/18 s. 62 ff.  
81 AD 2013 nr 24, AD 2010 nr 27. 
82 AD 2003 nr 21. 
83 Fahlbeck, Reinhold: Lagen om företagshemligheter s. 579 och 592 ff. 
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2.3 Avtalsreglerad lojalitetsplikt 

2.3.1 Konkurrensklausuler 
2.3.1.1 Bakgrund och användning 
Konkurrensklausuler eller konkurrensbegränsande klausuler är begrepp som 

används för biförpliktelser i avtal som i stort har ett annat syfte än att 

begränsa konkurrens. De förekommer i bl.a. avtal om företagsöverlåtelser 

och återförsäljaravtal.84   

 
Inom arbetsrätten används begreppet konkurrensklausul bland annat för den 

grupp klausuler som innefattar begränsningar av arbetstagarens rätt att 

bedriva konkurrerande verksamhet med arbetsgivaren, främst efter avslutad 

anställning.85 Det förekommer dock även att konkurrensklausuler skrivs in i 

kollektivavtal eller anställningsavtal för att närmare precisera innebörden av 

förbudet att konkurrera med arbetsgivaren.86 Klausulerna används när man 

inte anser att lagen om företagshemligheter ger ett tillräckligt skydd för den 

egna verksamheten med anledning av den tillgång den anställde får till 

företagskänslig information - exempelvis för att den inte är tillräckligt 

långtgående för skyddsintresset - eller för att man vill upprätta skydd för 

något som inte omfattas av befintliga skyddsregler.87 Syftet med 

användningen av konkurrensklausuler kan alltså skilja sig åt, men tre olika 

huvudsakliga syften kan utläsas; att skydda företagshemligheter och 

företagsspecifik information, att skydda den befintliga kundkretsen och att 

behålla anställda med nyckelkompetens.88  

 

I en enkätundersökning utförd av Bengt Domeij tillfrågades företag i 

teknikbranscher om sin användning av sedvanliga konkurrensklausuler. Av 

undersökningens 47 svar framgick att 53 procent av företagen använde sig 

av dessa i åtminstone några fall. Av de tillfrågade företagen tillämpade 36 

 
84 Domeij, Bengt: Från anställd till konkurrent s. 237 ff. 
85 Ibid.  
86 Källström, Kent & Malmberg, Jonas: Anställningsförhållandet s. 266.  
87 Domeij, Bengt: Från anställd till konkurrent s. 237 ff. 
88 Adlercreutz, Axel & Flodgren, Boel: Om konkurrensklausuler i anställningsavtal och vid 
företagsöverlåtelse s.13 ff. 
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procent sedvanliga konkurrensklausuler för alla anställda.89 På frågan om 

vilka syften som var viktiga att skydda med klausulerna fick företagen på en 

femgradig skala – från helt oviktigt till mycket viktigt - ange hur 

skyddsvärda olika syften var. Skyddet för tekniska företagshemligheter 

uppgavs av 60 procent av företagen som mycket viktigt att upprätthålla. 

Därefter följde med 38 procent av svaren att det var mycket viktigt att 

klausulerna gjorde att arbetstagare som lärts upp av företaget inte 

omedelbart går över till konkurrenter. Avseende kundskydd framgick av 

enkätsvaren att 32 procent tyckte att det var mycket viktigt att anställda inte 

tar med sig bolagets kunder. Endast 26 procent av företagen värderade de 

ekonomiska företagshemligheterna, såsom vinstmarginaler och lönesättning, 

som mycket viktiga att skydda genom sedvanliga konkurrensklausuler.90  

 

En marknadsskyddande konkurrensklausul kan alltså vara nödvändig för att 

anställningsförhållandet ska vara välfungerande, samt för att företag ska 

våga investera i utveckling av innovationer och personal.91 Bolagets intresse 

av ekonomisk tillväxt måste dock ställas mot dels arbetstagarens intresse av 

att kunna försörja sig inom sitt yrke, dels det samhälleliga intresset av 

innovationskraft i samhället i stort. Marknadsskyddande 

konkurrensklausuler riskerar att skapa inlåsningseffekter på 

arbetsmarknaden och har visat sig gynna redan etablerade företag, vilket kan 

anses utgöra hinder för nyetableringar.92 

 

Konkurrensklausuler av olika slag införs vanligtvis vid anställningens 

ingående, vid ny befattning, nya anställningsvillkor eller liknande. Det är 

även möjligt att införa klausulerna i samband med att man ingår ett 

avgångsavtal efter en avslutad anställning. Det skede i vilket avtalet ingås 

får normalt betydelse för hur stor påverkan den anställde har över innehållet. 

Parterna anses normalt vara mer jämbördiga efter en avslutad anställning, 

eftersom arbetsgivaren till skillnad från vid anställningens ingående inte har 

 
89 Domeij, Bengt: Anställda teknikers konkurrensklausuler s. 11. 
90 Ibid., s. 15. 
91 Domeij, Bengt: Från anställd till konkurrent s. 237 ff. 
92 Domeij, Bengt: Förhandlade konkurrensklausuler för anställda s. 272 ff.  
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samma kunskapsövertag eller möjlighet att välja mellan flera 

arbetssökande.93 I Domeijs enkätundersökning om sedvanliga 

konkurrensklausuler för teknisk personal uppgav 79 procent av de 28 

företag som besvarade frågan att man aldrig eller endast vid några enstaka 

tillfällen hade förhandlat konkurrensklausulerna individuellt, medan 14 

procent förhandlade de flesta eller alla sina konkurrensklausuler 

individuellt. Ingen trend kunde läsas av beroende på verksamhetsbransch 

eller antalet anställda hos företagen.94 

 

I de flesta fall förenas marknadsskyddande konkurrensklausuler med 

överenskommelser om avtalsvite. Det normerade skadeståndet ska täcka den 

ekonomiska skada som kan uppkomma vid överträdelser. Det är även 

möjligt att förena med offentligt vite.95 Ett sådant kan bestämmas av 

domstol eller myndighet som påföljd mot framtida överträdelser, bland 

annat i samband med att domstolen förbjuder en arbetstagare från att 

bedriva viss verksamhet.96  

 

I 38 § avtalslagen regleras konkurrensklausulers giltighet. Bestämmelsen 

stadgar att om någon i konkurrensförebyggande syfte villkorat någon annan 

att denne inte får bedriva verksamhet av ett visst slag eller ta anställning hos 

någon som bedriver den typen av verksamhet, så är avtalsparten inte bunden 

av utfästelsen i den utsträckning den går utöver vad som kan anses vara 

skäligt. Bedömningen av en konkurrensklausuls giltighet får således grundas 

på om den har en mer vidsträckt tillämpning än vad som är skäligt. Hänsyn 

får då tas till parternas motstående intressen, exempelvis arbetsgivarens 

skydd för sin kundkrets och verksamhet respektive arbetstagarens intresse 

av att kunna försörja sig.97 Tillämpningen och tolkningen av 38 § behandlas 

mer ingående i avsnitt 2.3.3.  

 

 
93 Domeij, Bengt: Från anställd till konkurrent s. 239 ff.  
94 Domeij, Bengt: Anställda teknikers konkurrensklausuler s. 13. 
95 Källström, Kent & Malmberg, Jonas: Anställningsförhållandet s. 268. Offentligt vite 
betalas till staten, medan ett avtalsvite betalas till motparten.  
96 AD 1990 nr 44 och Källström, Kent & Malmberg, Jonas: Anställningsförhållandet s 268.  
97 AD 2015 nr 8. 
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I departementsserien Hållfast arbetsrätt för ett föränderligt arbetsliv från 

2002 föreslogs en regel som avsågs begränsa tillåtligheten av 

konkurrensklausuler.98 Det framhölls av arbetsmarknadens parter att man 

upplevde en stor osäkerhet i användningen av sedvanliga 

konkurrensklausuler. Av utredningen framgår att sedvanliga 

konkurrensklausuler upplevdes användas i avskräckande syfte och att 

arbetstagare kände rädsla inför att byta anställning med anledning av risken 

att aktualisera höga ersättningskrav. En del av problematiken ansåg parterna 

var att bedömningsgrunderna för en sedvanlig konkurrensklausuls giltighet 

inte var kodifierade i lag och att prejudicerande rättsfall kunde betraktas 

vara spretiga. Utredningen ansåg att konkurrensklausuler fyller en viktig 

funktion, men att de måste användas i rätt syften. En kodifiering skulle 

begränsa användningen av konkurrensklausuler som syftade till att 

avskräcka, men skulle också på ett oönskat sätt medföra begränsningar av 

användningen i branscher och situationer där de anses nödvändiga.99 

Utredningens övervägande föreslog att lagstiftaren skulle införa en 

semidispositiv bestämmelse tillämplig på klausuler som avtalats vid 

anställningens ingående och som föreslogs reglera under vilka förhållanden 

konkurrensklausuler ska anses bindande. Något konkret förslag om vilka 

huvudprinciper som skulle kodifieras framfördes inte, men bestämmelsen 

föreslogs ha sin utgångspunkt i 1969 års kollektivavtal avseende 

konkurrensklausuler och andra nordiska länders reglering.100  

 

Sedan dess har 20 år gått och inget nytt lagförslag har presenterats. 

 

2.3.1.2 Kollektivavtalsreglering 
Två breda överenskommelser om konkurrensklausuler har träffats i 

kollektivavtal. 

 

 
98 DS 2002:56 s. 17 ff. 
99 Ibid., s.425 ff. 
100 Ibid., s. 428. 
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I 2015 års kollektivavtal om användningen av konkurrensklausuler, som 

slutits mellan Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet 

PTK framgår av ingressen att parterna har en gemensam syn på att 

sedvanliga konkurrensklausuler ska användas restriktivt. Det ska avgöras i 

det enskilda fallet om det enligt avtalet är befogat att använda sig av 

sedvanliga konkurrensklausuler, eftersom vissa företag kan betraktas ha ett 

fullgott skydd genom allmänna anställningsvillkor och lojalitetsplikt, medan 

andra företag har ett behov av att förlänga lojalitetsplikten och 

tystnadsplikten en tid efter anställningens avslutande.101 Avtalet ersatte det 

tidigare gällande kollektivavtalet för konkurrensklausuler från 1969, som 

var grunden för den första allmänna standarden för skälighetsbedömningen 

vid användning av konkurrensklausuler.102 Arbetsgivare som är anslutna till 

och omfattas av kollektivavtal får enligt 27 § lag (1976:580) om 

medbestämmande i arbetslivet inte avtala om konkurrensklausuler i strid 

mot bestämmelserna i avtalet, då sådana överenskommelser är en nullitet.  

 

Avtalet gäller enligt punkt 1.2 i fråga om konkurrensklausuler som utgör en 

del av anställningsavtal, vilket medför att det endast är tillämpligt på 

klausuler som formuleras vid ingåendet av eller under pågående anställning. 

Värvningsklausuler omfattas inte av avtalet enligt punkt 1.2. I parternas 

gemensamma kommentarer om kollektivavtalets tolkning framgår att förbud 

att värva den tidigare arbetsgivarens anställda och kunder inte ska bedömas 

enligt avtalet vad gäller bland annat klausulens skälighet, utan detta ska 

istället bedömas enligt allmänna avtalsrättsliga principer. Kundskyddande 

klausuler, sekretessklausuler och kundklausuler exkluderas också i 

bemärkelsen att avtalet endast avser den typ av konkurrensförbud som 

innebär en förlängning av lojalitetsplikten som följer av anställningsavtalet 

 
101 PTK och Svenskt Näringsliv, Avtal om användning av konkurrensklausuler i 
anställningsavtal samt avtal om skiljedomsregler för skiljenämnden i uppfinnar- och 
konkurrensklausulstvister, 2015, s. 5. 
102 Överenskommelse mellan Svenska Arbetsgivareföreningen och SIF/SALF/CF angående 
begränsning av användningsområdet för och innehållet i s.k. konkurrensklausuler i 
tjänsteavtal, 1969. 
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och att mindre långtgående konkurrensklausuler således faller utanför.103 

Avtalet omfattar således marknadsskyddande konkurrensklausuler. 

 

I avtalet finns bestämmelser för när sedvanliga konkurrensklausuler kan 

göras gällande och när så inte är fallet. Vid arbetsbrist, när arbetsgivaren 

upplöst anställningen enligt 39 § LAS och i fall då arbetstagaren frånträtt 

anställningen till följd av att arbetsgivaren i väsentlig mån åsidosatt sina 

åligganden kan klausulerna inte tillämpas, vilket framgår av punkt 4.1. 

Enligt avtalet är en förutsättning för att ingå en sedvanlig konkurrensklausul 

enligt punkt 2.1 att arbetsgivarens verksamhet har företagshemligheter 

enligt definitionen i FHL. Det krävs även att arbetstagaren i fråga har 

kännedom om eller tillgång till sådana hemligheter, samt att denne har 

möjlighet att använda dessa i ett konkurrensmässigt skadligt hänseende. En 

intresseavvägning mellan arbetsgivarens intresse av att behålla 

företagshemligheterna internt och arbetstagarens intresse av fritt kunna 

använda sig av sina yrkeskunskaper och förmåga görs för att bedöma 

lämpligheten och skäligheten av att införa en marknadsskyddande 

konkurrensklausul i det enskilda anställningsavtalet. Av 2015 års 

kollektivavtal framgår att faktorer som spelar roll i denna bedömning är 

arbetsgivarens bransch respektive arbetstagarens befattning, erfarenhet, 

utbildning, arbetsuppgifter m.m. 104 

 

Vad gäller skälighetsbedömningen framgår av avtalets punkt 5.2 att 

arbetsgivaren ska kompensera arbetstagaren i den utsträckning iakttagande 

av klausulen medför en ekonomisk förlust. Kan arbetsgivaren bevisa att det 

inte finns något orsakssamband mellan klausulen och att arbetstagaren 

exempelvis har en lägre inkomst så behöver kompensation inte utgå. En 

skadebegränsningsprincip framgår av punkt 5.2.3. där det sägs att 

arbetstagaren ska begränsa sin förlust i den mån det är skäligt. 

 
103 PTK och Svenskt Näringsliv, Avtal om användning av konkurrensklausuler i 
anställningsavtal samt avtal om skiljedomsregler för skiljenämnden i uppfinnar- och 
konkurrensklausulstvister med partsgemensamma kommentarer, 2015, [kommentaren till 
punkt 1.2] s. 20. 
104 Källström, Kent & Malmberg, Jonas: Anställningsförhållandet s. 269 ff.  
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Normerande skadestånd som utgår till följd av arbetstagarens överträdelse 

av klausulen ska sättas i rimlig relation till dennes löneinkomster, enligt 

punkt 5.3. En nivå motsvarande sex månadsinkomster torde ge ett 

tillräckligt skydd enligt parterna, vilket framgår av artikel 5.3.1. Av 

partsgemensamma kommentarer framgår att skadeståndet är tänkt att utgöra 

det huvudsakliga skyddet, men att detta kan urvattnas av att arbetstagarens 

nya arbetsgivare ersätter denna för avtalsbrottet. Ett återkommande 

avtalsvite har därför även skrivits in i avtalets 5.4 för att motverka 

återkommande överträdelser.105  

 

Avtalets riktlinjer för skälighetsbedömningen av en sedvanlig 

konkurrensklausul anger vidare i punkt 5.1 att bindningstiden inte bör 

överstiga 9 månader om den tid som företagshemligheterna utgör en 

konkurrensmässig risk är kort. I övrigt bör tiden generellt inte överstiga 18 

månader. I särskilda fall kan det dock vara nödvändigt med ännu längre 

tidsfrister. 

 

2.3.2 Värvningsförbud  
2.3.2.1 Bakgrund 
Regler som begränsar värvning i arbetssituationer har en lång historia inom 

svensk rätt. Redan i Kristoffers landslag från 1442 reglerades i 

Byggningabalken XIV, Huru man skall taga legohjon i tjänst. Regeln 

stadgade att den som lockar en annans legohjon från denne blir bötesskyldig 

på en summa om tre marker. Därutöver har regleringar om värvningsförbud 

funnits i 1734 års lag i 14 kap 7 § Handelsbalken.106  

 

Idag förekommer det att man använder värvningsförbud i avtal mellan 

näringsidkare eller mellan arbetsgivare och arbetstagare.107 Det är 

 
105 PTK och Svenskt Näringsliv, Avtal om användning av konkurrensklausuler i 
anställningsavtal samt avtal om skiljedomsregler för skiljenämnden i uppfinnar- och 
konkurrensklausulstvister med partsgemensamma kommentarer, 2015, [kommentaren till 
punkt 5.4] s. 37 ff. 
106 Fahlbeck, Reinhold: Lagen om företagshemligheter s. 264 ff. 
107 Ibid. 



 35 

förmodligen ganska vanligt att arbetstagare ringer upp gamla kollegor i syfte 

att värva dem till sin nya arbetsplats.108 Beteendet kan hindras genom att 

man i anställningsavtal skriver in klausuler som har till syfte att hindra 

tidigare anställda från att rekrytera tidigare kollegor på arbetsplatsen till en 

ny arbetsgivare eller ett eget företag. Värvningsförbud kan utöver att 

behandla ett förbud mot att locka med sig medarbetare innefatta ett förbud 

mot att rekrytera den tidigare arbetsgivarens kunder.109  

 

Värvningsklausuler som hindrar en arbetstagare från att ta med sig 

medarbetare eller kunder kan betraktas vara närliggande 

konkurrensbegränsande klausuler. Reinhold Fahlbeck anför dock att 

”värvningsklausuler av denna art är inte konkurrensklausuler i traditionell 

mening”, eftersom de inte innefattar ett förbud för arbetstagarna att 

konkurrera med arbetsgivaren.110 Med traditionella konkurrensklausuler 

menas så kallade marknadsskyddande klausuler.111 Källström & Malmberg 

gör också skillnad på värvningsförbud av anställda och konkurrensklausuler, 

men betraktar kundskyddande värvningsförbud som en typ av 

konkurrensklausul.112 

 

2.3.2.2 Förbud att värva medarbetare 
Värvningsförbud av medarbetare får mest kännbara effekter för de 

arbetstagare som lämnat en tidigare anställning till förmån för att etablera en 

egen näringsverksamhet. Det torde vara svårare att starta upp ett företag när 

man omfattas av ett värvningsförbud eftersom man inte kan använda sig av 

de delar av ens nätverk som utgörs av tidigare medarbetare.113  

 

Vid tolkningen av rekryteringsförbud bör man ha i åtanke att förbudet är 

riktat mot den tidigare arbetstagaren. Avtalsåtagandet påverkar hur denne 

 
108 Domeij, Bengt: Från anställd till konkurrent s. 292 ff.  
109 Fahlbeck, Reinhold: Lagen om företagshemligheter s. 264 ff. 
110 Ibid. 
111 Domeij, Bengt: Från anställd till konkurrent s. 385. 
112 Källström, Kent & Malmberg, Jonas: Anställningsförhållandet s. 268. 
113 Domeij, Bengt: Från anställd till konkurrent s. 393. 
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tillåts agera i sin nya verksamhet eller anställning. De hos arbetsgivaren 

kvarvarande anställda påverkas inte av förbudet, utan de kan byta 

arbetsplats eller tillåta sig bli värvade utan att bryta mot sina 

anställningsavtal. Detta gäller under förutsättning att de inte omfattas av 

någon marknadsskyddande konkurrensklausul som förbjuder dem från att ta 

anställning hos en konkurrerande verksamhet. Klausulen kan inte heller 

göras gällande gentemot konkurrerande företag, eftersom de inte är en 

avtalspart. Det står dem fritt att rekrytera medarbetare till anställda som 

omfattas av värvningsförbud.114 

 

Hur rekryteringsprocessen går till blir av stor betydelse, eftersom det är den 

tidigare anställdes inblandning som torde påverka om en överträdelse av 

klausulen skett. I bedömningen därav spelar det sannolikt roll på vems 

initiativ en rekrytering har skett. Om den tidigare arbetstagaren aktivt 

marknadsför arbetsgivaren eller genom råd hjälper sin nye arbetsgivare 

rekrytera torde avtalsbrott ha skett. En arbetstagare som omfattas av ett 

värvningsförbud och förhåller sig passiv i rekryteringen av en tidigare 

medarbetare betraktas troligen inte ha begått ett avtalsbrott. 

Avtalsbestämmelsens utformning och formulering påverkar givetvis också 

vilket handlingsutrymme den tidigare arbetstagaren har.115  

 

Södertörns Tingsrätt behandlade i ett mål från 2019 frågan om en 

arbetstagare hade brutit mot sitt i anställningsavtalet reglerade 

värvningsförbud genom att i samtal med en tidigare kollega föreslå att de 

borde jobba ihop. Tingsrätten betraktade att ett allmänt uttalande om att 

arbeta ihop inte träffades av förbudet. Inga belägg för eller någon utveckling 

av situationen lades fram, utan diskussionen hade lämnats efter yttrandet. 

Den omständighet att arbetstagaren hade uppmuntrat en tidigare kollega att 

göra som den själv och starta egen verksamhet betraktades inte heller 

innebära att ett värvningsförsök hade skett. Arbetsgivaren, som bär 

 
114 Domeij, Bengt: Från anställd till konkurrent s. 395 ff. 
115 Ibid. 
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bevisbördan att styrka att ett avtalsbrott har skett, kunde inte styrka att 

arbetstagaren agerat i strid mot förbudet.116 

 

Syftet med rekryteringsförbud är att begränsa tidigare arbetstagares 

möjligheter från att dra nytta av sina personliga relationer och kännedom om 

särskilt värdefull personal genom att värva dessa till konkurrerande 

verksamheter. Rekrytering av nyckelpersoner torde vara lättare för en 

tidigare anställd med anledning av den personliga kontakt man haft med 

sina kollegor.117 Det kan enligt Domeij betraktas vara ett berättigat 

arbetsgivarintresse att behålla kompetenta personalresurser på samma sätt 

som tekniska hemligheter. Inom branscher som inte domineras av 

kunskapsföretag skulle rekryteringsförbud kunna vara ett legitimt alternativ 

när sedvanliga konkurrensklausuler inte anses berättigade. Domeij 

förespråkar en något liberal inställning till rekryteringsförbud eftersom ”en 

icke-rekryteringsklausul är ett relativt begränsat konkurrenshinder för en 

tidigare anställd”, samtidigt som det kan vara legitimt för arbetsgivaren att 

vidta åtgärder för att hålla kvar yrkesskickliga personer i verksamheten.118  

 

2.3.2.3 Förbud att värva kunder 
Kundskyddande klausuler är relativt vanligt förekommande i 

konkurrensklausuler. De kundskyddsklausuler som är utformade för att 

begränsa en tidigare arbetstagares möjligheter att ha kontakt med eller 

rekrytera kunder denne haft hos en tidigare arbetsgivare utgör en typ av 

värvningsklausul.119 På engelska går klausulen under benämningen non-

solicitation of clients/costumers.120 Andra typer av kundskyddande klausuler 

torde gå under benämningen konkurrensklausul. Det gäller bland annat 

klausuler där arbetstagaren åläggs att ersätta den tidigare arbetsgivaren med 

en viss del av intäkterna hänförliga till de aktuella kunderna.121 

 
116 Södertörns Tingsrätt, mål nr T 2327-19 dom 2019-10-30. 
117 Domeij, Bengt: Från anställd till konkurrent s. 393 ff. 
118 Ibid., s. 394 ff. 
119 Fahlbeck, Reinhold: Lagen om företagshemligheter s. 269 ff. 
120 Domeij, Bengt: Från anställd till konkurrent s. 385.  
121 Se ex. AD 2015 nr 8. 
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Det är i sammanhanget viktigt att dels skilja olika kundskyddande klausuler 

från varandra, dels från de klausuler som innebär ett förbud för en 

arbetstagare att ta anställning hos den tidigare arbetsgivarens kunder. De 

senare kallas istället för kundklausuler och kategoriseras inte alltid som 

konkurrensklausuler, eftersom arbetstagaren inte blir en konkurrent.122 

 

Den typ av kundskyddande klausul som utgör värvningsförbud - och 

närmare kommer att behandlas inom ramen för detta arbete - förekommer i 

kombination med omfattande sekretessförpliktelser. Upplägget kan 

betraktas vara ett alternativ till ekonomiskt kostsamma sedvanliga 

konkurrensklausuler och har accepterats av Arbetsdomstolen i några 

rättsfall.123  

 

Södertörns Tingsrätt prövade i målet från 2019 som refererades i föregående 

avsnitt även ett värvningsförbud av kunder. Förbudet omfattade bearbetning 

av kunder och affärskontakter, även potentiella sådana. Den kund som 

arbetsgivaren hävdade hade utsatts för värvningsförsök omfattades av 

klausulen. Av utredningen i målet framgick emellertid att det var kunden 

som aktivt vidtagit åtgärder för att behålla den tidigare anställde som 

konsult för sitt projekt, istället för att låta arbetsgivaren presentera en 

ersättare när den anställde sade upp sig från sagd arbetsgivare. Eftersom 

förbudet förbjöd den anställde från att aktivt bearbeta kunder ansågs inget 

avtalsbrott ha skett, när det konstaterades att han inte varit drivande i 

processen.124 

2.3.3 Avtalslagen 
Utgångspunkten är att avtalsfrihet råder avseende värvningsklausuler, men 

med det sagt finns några begränsningar. Det är avtalslagen som sätter upp 

gränserna för avtalsfriheten beträffande lojalitetspliktens gällande efter 

 
122 Domeij, Bengt: Från anställd till konkurrent s. 385 ff.  
123 Larsson, Henrik & Erlandsson, Åsa: Aktuella tvister inom arbetsrätten, Pointlex Legala 
Affärer, nr 4, 2009. 
124 Södertörns Tingsrätt, mål nr T 2327-19 dom 2019-10-30. 
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anställningens upphörande, därmed även för värvningsklausulers giltighet. 

Två bestämmelser blir aktuella att diskutera i fråga om bedömningen av 

avtalsfrihetens begränsningar för värvningsklausuler. Den första är 

generalklausulen i 36 § avtalslagen som är tillämplig på alla avtal och den 

andra 38 § avtalslagen som specifikt behandlar konkurrensklausulers 

skälighet.  

 

2.3.3.1 Generalklasusulen i 36 § avtalslagen 
Regeln i 36 § avtalslagen benämns ofta som den avtalsrättsliga 

generalklausulen. Bestämmelsen stadgar att avtalsvillkor får lämnas utan 

avseende eller jämkas, om det inte är skäligt med hänsyn till 

omständigheterna vid avtalets ingående, avtalets innehåll, senare inträffade 

omständigheter och förhållanden i övrigt. Om det avtalsvillkor som klandras 

är av sådan betydelse för avtalet som helhet att det inte blir skäligt att dess 

andra villkor ska gälla i oförändrad form, finns möjlighet att jämka även 

andra delar eller lämna hela avtalet utan avseende. Regelns andra stycke 

föreskriver att hänsyn dessutom ska tas till avtalsparternas inbördes 

förhållande, genom att särskilt se till skydd för en underlägsen part. Det kan 

exempelvis röra sig om att en kunskapsmässigt och resursmässigt starkare 

part vid avtalets ingående inte ska utnyttja sitt övertag till uppenbar nackdel 

för medkontrahenten.125 Det föreligger dock inte något hinder för att 

tillämpa bestämmelsen vid avtal mellan två kommersiella jämbördiga 

parter.126 Regeln är generellt tillämplig på alla avtal och rättshandlingar, 

därmed kan den alltid tillämpas i fråga om värvningsklausuler.  

 

Generalklausulen i 36 § är utformad som en domstolsprövning av ett särskilt 

avtalsvillkor. Domstolen ges möjlighet att väga in utomrättsliga faktorer 

såsom sociala ordningsmönster och värdeuppfattningar som inte återspeglas 

i lagreglerna.127 Ett exempel på detta är synen att parterna ska åläggas en 

 
125 Grönfors, Kurt och Dotevall Rolf: Avtalslagen: En kommentar, kommentar till 3 kap. 36 
§, avsnitt 4. 
126 Se ex. NJA 2009 s. 408, NJA 1983 s. 332. 
127 Grönfors, Kurt och Dotevall Rolf: Avtalslagen: En kommentar, kommentar till 3 kap. 
36 §, avsnitt 4. 
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balans av rättigheter och skyldigheter enligt avtalet. Kravet på balans mellan 

prestationernas värde får emellertid en mer extensiv betydelse, där det är 

balansen mellan samtliga förpliktelser och av riskfördelningen som vägs 

in.128 

 

Genom sitt vidsträckta tillämpningsområde, som gäller hela avtalsrätten kan 

bestämmelsen sägas vara abstrakt. Man kan försöka konkretisera 

bestämmelsens betydelse genom rättspraxis och exemplifiering i förarbeten. 

Lagrådet uttryckte i sitt remissvar inför bestämmelsens införande att 

samhällets utveckling och människors uppfattning av värderingar ständigt 

förskjuts. Det kan därför vara svårt för rättspraxis att fylla principen med 

innehåll, däremot kan de argumentationsmetoder som används i 

domstolsavgöranden systematiseras för att skapa typfall som kan ge viss 

vägledning. Riktlinjerna bör dock inte ses som en detaljreglering av hur 

regeln ska tillämpas, eftersom det enskilda fallet ska behandlas utifrån de 

där föreliggande omständigheterna.129 

 

2.3.3.2 38 § avtalslagen 
Den andra bestämmelsen som är av betydelse att titta på i frågan om 

gränserna för avtalsfriheten för värvningsklausuler är 38 § avtalslagen, som 

presenterades kort i avsnitt 2.3. I likhet med vad som tidigare nämnts gäller 

38 § avtalslagen behandlingen av oskäliga konkurrensklausuler.  

 

Oskälighetsregeln i 38 § avtalslagen är likt 36 § avtalslagen en 

jämkningsregel.130 Bestämmelsen ändrades i samband med att den 

avtalsrättsliga generalklausulen instiftades, eftersom den förändrade synen 

på konkurrensklausuler medförde att det inte längre ansågs motiverat att 

särregleringen av konkurrensklausuler inte stod i samklang med vad som 

gällde i övrigt.131 Den tidigare regleringen innehöll en skälighetsbedömning, 

 
128 Grönfors, Kurt och Dotevall Rolf: Avtalslagen: En kommentar, kommentar till 3 kap. 36 
§, avsnitt 4. 
129 Prop. 1975/76:81 s. 166.  
130 Ingvarsson, Torbjörn: Ogiltighet och rättsföljd, s. 111. 
131 Prop. 1975/76:81 s. 148. 
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men lagstiftaren hade genom överväganden till regleringen anfört att 

bestämmelsen skulle tillämpas restriktivt.132 Till skillnad från tidigare skulle 

den nuvarande formuleringen av 38 § öppna möjligheterna för jämkning av 

konkurrensklausuler. Enligt Bernitz torde jämkning vara huvudsyftet för den 

nya bestämmelsen, eftersom den tidigare regeln i princip inte användes.133 

Enligt utredningens förslag skulle principerna för jämkning ligga i linje med 

de i 36 § avtalslagen, men man ansåg att arbetsrättens särskilda karaktär 

motiverade en särskild regel.134  

 

Genom utredningen såväl som förarbetet gavs uttryck för att man vill att 

ledning i skälighetsbedömningen ska hittas i överenskommelsen mellan 

arbetsmarknadens parter.135 Det då gällande kollektivavtalet om 

konkurrensklausuler kunde således betraktas ha normerande verkan.136 

Arbetsdomstolen fastslog genom AD 2017 nr 57 att 2015 års kollektivavtal 

om konkurrensklausuler skulle tillmätas samma normerande effekt.137 Hur 

stor betydelse kollektivavtalen ska tillmätas i skälighetsbedömningen 

framgår däremot inte av förarbetsuttalandena.  

 

Domeij respektive Grönfors och Dotevall har anfört att sambandet vid 

tolkningen successivt har minskat och att det går att utröna en mer tillåtande 

inställning från domstolarna vad gäller tillåtligheten av 

konkurrensbegränsande klausuler utanför de kollektivavtalade 

tillämpningsområdena.138 Domeij lyfter till stöd för sitt anförande att krav i 

kollektivavtalen om att ersättning ska utgå och att det ska röra tekniska 

 
132 Gorton: Något om 36 och 38 §§ i 1915 års avtalslag – då och nu, i 
Rättsvetenskapliga studier till minnet av Tore Almén s. 106. 
133 Bernitz, Ulf: Konkurrensbegränsande avtal enligt allmän avtalsrätt – ett 
utvecklingsperspektiv, i Rättsvetenskapliga studier till minnet av Tore Almén s. 55. 
134 Prop. 1975/76:81 s. 148. 
135 SOU 1974:83 s. 192 och prop. 1975/76:81 s. 149.  
136 Adlercreutz, Axel & Flodgren, Boel: Om konkurrensklausuler i anställningsavtal och vid 
företagsöverlåtelser s. 55. 
137 Arbetsdomstolen uttryckte i AD 2017 nr 57 att ”Ledning bör hämtas från det 
kollektivavtal som skulle ha varit tillämpligt om de parter som avtalat om 
konkurrensklausulen hade varit kollektivavtalsbundna.” 
138 Domeij, Bengt: Förhandlade konkurrensklausuler för anställda s. 275 och Grönfors, Kurt 
och Dotevall Rolf: Avtalslagen: En kommentar, s. 310. 
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hemligheter inte avspeglas i rättspraxis.139 Något tydligt uttryck för vilken 

vikt som ska läggas vid kollektivavtalen i skälighetsbedömningen står 

således inte klart. Den linje som tydligt finns uttryckt i praxis från 

Arbetsdomstolen är att synen på konkurrensklausuler av olika slag i 

anställningsavtal ska vara restriktiv.140 

 

Av 38 § avtalslagen framgår att konkurrensklausuler är giltiga i den 

utsträckning de inte är oskäliga. Det medför att konkurrensklausuler som 

faller utanför 2015-års kollektivavtal kan vara giltiga om de klarar 

skälighetsprövningen.141 I de fall kollektivavtal är tillämpliga på klausulerna 

prövas dessa gentemot kollektivavtalet, när tillämpligt kollektivavtal saknas 

prövas klausulen i anställningsavtalet helt enligt reglerna i avtalslagen.142  

 

Arbetsdomstolen har prövat skäligheten av sedvanliga konkurrensklausuler i 

ganska riklig omfattning. Tommy Iseskog menar på att följande kan utläsas 

som viktiga av Arbetsdomstolens praxis på området: 

 

1. Arbetsgivarens skäl för att tillämpa konkurrensbegränsande 

klausuler gentemot en tidigare arbetstagare ska vara 

verksamhetsrelaterade.  

2. Tidsfristen för arbetstagarens åtagande måste vara 

begränsad på ett rimligt sätt.  

3. Om åtagandet medför att arbetstagaren formellt eller i 

praktiken hindras från att ta en anställning eller att försörja sig 

under en viss tid, så ska ersättning utgå. 143 

 

Kravet om verksamhetsrelaterade skäl kan betraktas utmynna i att 

konkurrensbegränsningar som syftar till att skydda företagshemligheter eller 

att arbetsgivarens kunder övertas av den tidigare arbetstagaren i dennes nya 

 
139 Domeij, Bengt: Förhandlade konkurrensklausuler för anställda s. 275 
140 Se ex. AD 2018 nr 61, AD 2018 nr 62 och AD 2010 nr 53. 
141 Ds 2002:56, s. 334. 
142 Domeij, Bengt: Förhandlade konkurrensklausuler för anställda s. 275. 
143 Iseskog, Tommy: Arbetsrättslig avtalsrätt, s. 77 ff. 
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verksamhet eller anställning är tillåtna, medan förbud som hindrar den 

tidigare anställde från att använda sin yrkesskicklighet torde sakna laglig 

grund. Tidskravet kan i sin tur också kopplas till att skälet ska vara 

verksamhetsrelaterat enligt Iseskog. Om skälet ska vara 

verksamhetsrelaterat torde nämligen förbudet inte få gälla efter det att det 

verksamhetsrelaterade skälet slutar vara aktuellt.144 Endast i undantagsfall 

skulle det kunna anses nödvändigt att ha en tidsfrist på över två år.145 Vad 

gäller frågan om ekonomisk kompensation kan i korthet sägas att vid en 

begränsning av arbetstagaren som medför svårigheter för dennes möjligheter 

att försörja sig, anses det rimligt att arbetsgivaren förbinder sig till att 

genom ekonomisk ersättning kompensera den tidigare anställde.146 Iseskog 

anför att detta är en följd av lojalitetsplikten i anställningsavtalet, med 

hänsyn till arbetsgivarens huvudförpliktelse om att utge ersättning eller lön i 

utbyte mot arbetstagarens arbetskraft.147  

 

Vilken bestämmelse som tillämpas blir av betydelse för vilka följder som 

kan aktualiseras. Av 36 § avtalslagen framgår att såväl jämkning av ett eller 

flera villkor som ogiltighet är möjligt. I första hand torde emellertid 

jämkning vara det verktyg som används vid en tillämpning av 36 § 

avtalslagen. I de fall jämkning till noll, d.v.s. total ogiltighet inte väljs så 

påverkas inte partsbundenheten utan rättsförhållandet blir detsamma. Det 

materiella innehållet i en konkurrensklausul prövas mot 38 § avtalslagen, 

medan frågor om exempelvis vite i samma avtal prövas enligt 

generalklausulen.148 

2.3.3.3 Bedömningen av värvningsförbud 
Arbetsdomstolen har i mål 2017 nr 38 prövat gränsdragningen mellan 

värvningsklausuler och konkurrensklausuler. I målet gjorde näringsidkaren 

gällande att det rörde sig om en värvningsklausul, både Lunds Tingsrätt och 

AD klassificerade dock klausulen som en konkurrensklausul. Regleringen i 

 
144 Iseskog, Tommy: Arbetsrättslig avtalsrätt s. 78. 
145 Se ex. AD 1999 nr 71 och AD 2017 nr 38. 
146 Se ex. AD 2013 nr 24, AD 2015 nr 8, AD 2017 nr 38. 
147 Iseskog, Tommy: Arbetsrättslig avtalsrätt s. 78. 
148 Domeij, Bengt: Förhandlade konkurrensklausuler för anställda s. 275. 
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avtalet lydde att arbetstagaren var ”införstådd med att han, om 

anställningen upphör, inte har rätt att direkt eller indirekt fortsätta 

handlägga uppdrag som vid anställningens upphörande handläggs”. 

Klausulen i anställningsavtalet skulle gälla i två år efter avslutad 

anställning och var den enda konkurrensbegränsande klausulen i 

anställningsavtalet. I samband med att arbetstagaren tog anställning hos 

bolaget överlät han sin egen revisionsbyrå och kundkrets till bolaget 

genom ett överlåtelseavtal, som också innehöll konkurrensförbud.  

 

Tingsrätten redogjorde för sin bedömning genom att påtala att klausulen i 

avtalet benämns som ”konkurrensbegränsning” och att klausulens 

innebörd syftade till att hindra den tidigare arbetstagaren från att bedriva 

viss verksamhet, trots att den är utformad för att hindra rekrytering av 

kunder. Tingsrätten menade därmed att det är en konkurrensklausul som 

kan prövas enligt 38 § avtalslagen. Arbetsdomstolen landade i samma 

slutsats och konstaterade att klausulen ”innebär ett förbud att bedriva 

verksamhet av visst slag och att syftet med den delen av klausulen måste 

antas vara att förebygga konkurrens om de aktuella klienterna”. 

Arbetsdomstolen gav varken direkt eller indirekt närmare uttryck för 

faktorer som är av betydelse för om en klausul betraktas vara en 

värvningsklausul eller en konkurrensklausul.149 

 

Fahlbeck ger uttryck för att den verksamhet som bedrivs är en begränsning 

av att fritt kunna anställa vem som helst och att klausulen trots att 

utfästelsen är negativ, bör kunna omfattas av begreppet verksamhet i regelns 

mening.150 Arbetsdomstolen har i två rättsfall också funnit att 38 § 

avtalslagen kan tillämpas på värvningsförbud av medarbetare.151 

 

Doktrin anför att avtalsfriheten trots skälighetsreglerna i avtalslagen torde 

vara stor, i alla fall i de situationer som anställningsavtalet endast begränsar 

 
149 AD 2017 nr 38. 
150 Fahlbeck, Reinhold: Lagen om företagshemligheter s. 265 ff. 
151 AD 2018 nr 61 och AD 2018 nr 62. 
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arbetstagarens förvärvsmöjligheter efter anställningens upphörande genom 

värvningsförbud, eftersom den begränsningen typiskt sett är liten.152 Det får 

dock betraktas vara en ganska grov generalisering, eftersom förhållanden i 

det enskilda fallet kan medföra att ett värvningsförbud får väldigt 

konkurrensbegränsande resultat. En mildare inställning gentemot 

värvningsklausuler jämfört med sedvanliga konkurrensklausuler kan dock 

utläsas i Arbetsdomstolens domar enligt Fahlbeck. Detta genom att AD 

uttryckt att det finns skäl att iaktta ”restriktiv syn” på värvningsklausuler, 

men en ”starkt restriktiv syn” på konkurrensklausuler. 153 

 

Det kan vara värt att nämna några av de faktorer som tillmäts påverkan i 

skälighetsbedömningen och se lite närmare på hur de behandlas. När det 

kommer till kundskyddande klausuler blir det av betydelse hur stor andel av 

kunderna förbudet omfattar, Arbetsdomstolen har behandlat den typen av 

situation i bl.a. AD 2010 nr 53, som refereras i avsnitt 4.1.1. Utöver det får 

det även betydelse om förbudet är verksamhetsinriktat. Fahlbeck anför att 

ett värvningsförbud som omfattar rekrytering till icke-konkurrerande 

verksamhet torde vara oskäligt i de flesta fall. Även tidsfristen, frågan om 

det utgår ersättning till arbetstagaren, inbördes förhandlingsstyrka och hur 

nischad branschen man arbetar i är, blir av betydelse när en 

helhetsbedömning av klausulen ska göras.154  

 
152 Se ex. Fahlbeck, Reinhold: Lagen om företagshemligheter s. 265 ff och Domeij, Bengt: 
Från anställd till konkurrent s. 393. 
153 Fahlbeck, Reinhold: Lagen om företagshemligheter s. 265 ff. 
154 Ibid. 
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3 Skälighetsbedömningen i 
Arbetsdomstolen 

3.1 Kundskyddande klausuler 

3.1.1 AD 2010 nr 53 
3.1.1.1 Bakgrund 
Tvisten rörde en kundskyddande klausul i anställningsavtal. 
Arbetsdomstolen hade dels att pröva skäligheten av klausulen och huruvida 
ett avtalsbrott hade skett.  
 
Klausulen hade följande lydelse:  
 

I händelse av övergång till konkurrerande verksamhet förbinder sig 

den anställde i och med detta avtals undertecknande att ej bearbeta 

redan befintlig kund hos [Finanshuset] under 60 månader räknat från 

avgångsdatum. Vid brott mot denna bestämmelse skall vite utgå 

med femtiotusen kronor per avtalsbrott, dock högst femhundratusen 

kronor.155 

 
Den anställda hade ostridigt bearbetat 3 av arbetsgivarens kunder efter 

avslutad anställning, under den tid om 60 månader som klausulen förbjöd 

bearbetning av bolagets befintliga kunder.  

3.1.1.2 Arbetsdomstolens bedömning 
I målet var tvistigt hur formuleringen ”befintlig kund” i klausulen skulle 

tolkas. Arbetsdomstolen bedömde i enlighet med arbetsgivarens 

argumentation att man med befintlig kund avsåg de kunder som fanns hos 

bolaget vid anställningens upphörande. Därutöver menade man att även 

personer som endast efterfrågade strukturerade produkter fick betraktas falla 

inom begreppet ”kund” i sammanhanget. Klausulens omfattning medförde 

att cirka 8000 personer föll inom det avtalade kundbegreppet. Här räknades 

även in kunder varemot bolaget endast marknadsfört strukturerade 

produkter. Det fick enligt Arbetsdomstolen anses medföra en ”betydande 

 
155 AD 2010 nr 53, Bilaga – Tingsrättens dom. 
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olägenhet” för den anställde. Mängden kunder som föll inom klausulens 

omfattning torde vara svåröverblickbar för den anställde kombinerat med att 

AD menade att den totala mängden kundintressenter till den typen av 

tjänster som erbjöds torde ha varit relativt begränsad. Med hänsyn därtill 

och med geografiska faktorer i beaktande ansåg Arbetsdomstolen att den 

begränsande effekten var mer än marginell.  

 
Arbetsdomstolen konstaterade att det genom vad som nu har anförts stod 

klart att den anställda bearbetat sådana kunder som omfattades av klausulen 

och att det då återstod att pröva om klausulen var oskälig. 

 
Skälighetsbedömningen inleddes med att Arbetsdomstolen lyfte att 

marknadsskyddande konkurrensklausuler i anställningsavtal präglas av en 

starkt restriktiv syn. Därefter prövades om bolaget kunde anses ha ett 

berättigat syfte med värvningsförbudet. Arbetsdomstolen anförde att det 

fanns ett berättigat syfte att förhindra tidigare anställda från att aktivt 

bearbeta kunder. Rätten menade att klausulen snarare tycktes syfta till att 

utgöra ett marknadsskydd än att skydda företagsspecifikt kunnande, men 

ansåg att det skulle kunna betraktas berättigat. Därefter såg Arbetsdomstolen 

till vilken typ av verksamhet bolaget bedrev och argumenterade att det inte 

torde vara ovanligt att kunder – antingen om vartannat eller parallellt – 

anlitar olika företag för förmedling av finansiella tjänster eller försäkringar, 

till skillnad från i bl.a. revisionsbranschen. Denna omständighet skulle 

enligt Arbetsdomstolen ha betydelse för vilket intresse som bolaget kunde 

betraktas ha av att skydda sin kundkrets. De ansåg att skyddsbehovet 

minskade med anledning av branschsedvanan. 

 

Arbetsdomstolen hade även att ta ställning till klausulens bindningstid, som 

uppgick till 60 månader. De konstaterade att denna tid löpte betydligt längre 

än praxis och att den anställde inte särskilt kompenserats för sin olägenhet. 

Lönen kunde visserligen betraktas vara hög, på 500 000 kronor om året, 

men det ansågs inte ha påvisats att lönesättningen skett med hänsyn till 

förbudet i klausulen.   
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Arbetsdomstolen förklarade klausulen som oskälig enligt 38 § avtalslagen 

och menade att det därmed inte heller fanns skäl att pröva vitesförbudets 

skälighet enligt 36 § avtalslagen. 

 

3.1.2 AD 2017 nr 38 
Det här målet behandlades i avsnitt 3.2.3 beträffande gränsdragningen 

mellan konkurrensklausuler och värvningsklausuler. Frågan om 

Arbetsdomstolens bedömning av klausulens skälighet kommer att redogöras 

för i detta avsnitt.  Trots att Arbetsdomstolen gjorde bedömningen att den 

klausul som prövades i målet utgjorde en konkurrensklausul, kan 

skälighetsbedömningen vara av betydelse för rena värvningsförbud som 

reglerar kundskydd.  

 

3.1.2.1 Bakgrund 
Målet rörde som tidigare beskrivits en redovisningskonsult som anställts av 

ett revisionsbolag och som i anslutning till det överlät sin egen 

yrkesverksamhet och sina kunder till den nya arbetsgivaren. I 

anställningsavtalet fanns en klausul som ålade arbetstagaren - att under två 

år efter att anställningen upphört - ett förbud att arbeta med kunder som 

handlagts på samma kontor som arbetstagaren varit verksam. Skulle 

arbetstagaren bryta mot åtagandet fanns regler för ersättningsskyldighet 

också reglerade. Klausulens första stycke, som beskriver förbudets 

omfattning löd enligt följande:  
 

7 Behandling av uppdrag vid anställningens 

upphörande/konkurrensbegränsning 

 

Den anställde är införstådd med att han, om anställningen upphör, 

inte har rätt att direkt eller indirekt fortsätta handlägga de uppdrag 

som vid anställningens upphörande handläggs vid det/de kontor 

inom bolaget eller bolag inom samma koncern som bolaget, nedan 

kallat ”koncernbolag” ifrån vilket den anställde verkat. Den 

anställde förpliktar sig att avstå ifrån dessa klienter och i stället 
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verka för att de kvarstannar eller återgår till bolaget eller 

koncernbolaget. Den anställde ska därigenom överföra sina 

klientuppdrag till de övriga anställda inom bolaget eller 

koncernbolaget som ansvarig chef anvisar. Den anställdes åtagande 

gäller under en period av två (2) år ifrån anställningens 

upphörande.156 

3.1.2.2 Arbetsdomstolens bedömning 
I enlighet med vad som redogjorts för om målet i avsnitt 3.2.3 ansåg 

Arbetsdomstolen att klausulernas skälighet kunde prövas enligt 38 § 

avtalslagen.  

 

Beträffande konkurrensklausulen i anställningsavtalet delade AD in sin 

bedömning i två delar; betydelsen av sammankopplingen med 

överlåtelseavtalet respektive övriga omständigheter.  

 

I mål 2005 nr 28 avseende skäligheten av en konkurrensklausul i ett 

anställningsavtal som ingicks i samband med en aktieöverlåtelse slog AD 

fast att klausulen inte var ett led i ett normalt anställningsförhållande och att 

avtalet skulle anses vara affärsmässigt. I förevarande fall överlät den 

anställde en verksamhet i form av klientuppdrag. Arbetsdomstolen landade i 

att överlåtelsen även i det här fallet skulle betraktas vara ett affärsmässigt 

avtal och att vägledning därmed inte skulle hämtas i kollektivavtal. 

 

De två avtalen förhandlades fram parallellt och utgör två olika avtal, dock 

med hänvisningar till varandra. Konkurrensklausulen i anställningsavtalet 

användes av revisionsbyrån vid bolagsöverlåtelser och vid rekrytering av 

kvalificerad personal. Dessa omständigheter föranledde att Arbetsdomstolen 

fann ett samband mellan klausulen i anställningsavtalet och 

överlåtelseavtalet av sådan karaktär att den skulle vägas in i 

skälighetsbedömningen.  

 

 
156 AD 2017 nr 38 – Bilaga Tingsrättens dom 
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Arbetsdomstolen uttalade att klausulen i anställningsavtalet haft ett tydligt 

syfte att skydda revisionsbyrån från att förlora klienter och att ett 

kundskyddande syfte kan vara berättigat. För en revisionsbyrå menade 

Arbetsdomstolen att intresset av att behålla sina kunder är legitimt. 

Omständigheterna i det här fallet var dessutom som så att revisionsbyrån 

erlagt vederlag för en kundstock, vilket enligt AD ytterligare förstärkte det 

berättigade syftet. Arbetsdomstolen avfärdade den anställdes argument om 

att kunder valt att följa med honom i bytet av revisionsbyrå med anledning 

av hans kompetens och kunnande, med att det inte kan tillmätas samma 

betydelse avseende en redovisningskonsult som en revisor p.g.a. den 

svagare personkopplingen. Däremot ansåg man att anställningsavtalets 

koppling till överlåtelseavtalet var av betydelse för bedömningen, eftersom 

kunderna överlåtits på affärsmässiga grunder. 

 

Klausulens omfattning förhindrade den anställde från att arbeta med de 

kunder som var kunder hos revisionsbyråns lokala kontor i samband med att 

hans anställning därvid upphörde. Arbetsdomstolen konstaterade att 

klausulen inte medförde något hinder för den anställde att bedriva eller vara 

verksam i en konkurrerande verksamhet. Inte heller medförde klausulen ett 

förbud mot att arbeta med andra kunder än de som var kunder hos 

revisionsbyrån. Arbetsdomstolen menade därför att möjligheterna att hitta 

nya kunder och arbetsgivare torde vara goda. Klausulen medförde enligt 

Arbetsdomstolen troligen inga större svårigheter för den anställde att kunna 

försörja sig som redovisningskonsult i det geografiska närområdet. 

 

Avseende klausulens bindningstid letade Arbetsdomstolen vägledning i 

kollektivavtal genom att titta på överenskommelserna från 1969 och 2015. 

Enligt överenskommelsen från 1969 betraktas 24 månader i regel vara den 

längsta skäliga bindningstiden, medan 2015 års överenskommelse ger 

uttryck för en längsta tid om 18 månader såvida särskilda skäl för en längre 

bindningstid inte föreligger. Arbetsdomstolen argumenterade för att 

bindningstiden i klausulen om 24 månader därmed var att betrakta som lång, 
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men inte i den utsträckning att klausulen enbart med hänsyn därtill var 

oskälig. 

 

Vad gällde frågan om kompensation för den begränsning arbetstagaren 

ålagts framhöll Arbetsdomstolen att den anställde visserligen inte 

kompenserats under bindningstiden eller att arbetsvillkoren varit utformade 

med hänsyn till klausulen, men att ersättning har utgått då revisionsbyrån 

köpte den anställdes rörelse inklusive dess klienter.  

 

Klausulen i anställningsavtalet kunde enligt Arbetsdomstolen inte anses 

vara separat framförhandlad. Inga av de omständigheterna som framkom i 

målet tydde däremot på att den anställde inte skulle ha varit införstådd med 

klausulens betydelse.  

 

Arbetsdomstolen landade i att klausulen i första stycket i punkt 7 i 

anställningsavtalet var att betrakta som skälig.  

 

Enligt andra stycket i klausulen förelåg ersättningsskyldighet om 50 % av de 

intäkter den anställde hade från de berörda kunderna, ifall han under 

bindningstiden skulle bryta mot förbudet. Skäligheten prövades genom 36 § 

avtalslagen. Arbetsdomstolen konstaterade att ersättningen kunde anses 

utgöra ett skadestånd och att ett sådant normalt beräknas efter bolagets 

täckningsbidrag157, som i det här fallet varit i paritet med den ersättning som 

begärts. Man fäste vikt vid att ersättningen korrelerade med avtalsbrotten 

och inte var ett schablonbelopp och med anledning av att den anställde fick 

behålla 50% av intäkterna i sitt eget bolag skulle skillnaden mellan 

ersättningen och hans månadslön inte anses spela stor roll. Därutöver 

menade Arbetsdomstolen att det även avseende ersättningen spelar roll att 

anställningsavtalet uppkommit som en del av en affärsuppgörelse. 

 
157 Täckningsbidrag är något som kunderna skulle ha gett, och innebär mellanskillnaden 
mellan fakturerat belopp och rörliga kostnader, se AD 2017 nr 38. 
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Ersättningen som begärdes av revisionsbolaget i enlighet med avtalet var 

således inte oskälig enligt Arbetsdomstolen.  

3.1.3 Analys/reflektioner 
De två målen visar att Arbetsdomstolen anser att det finns ett berättigat syfte 

i att arbetsgivare hindrar tidigare arbetstagare från att bearbeta tidigare 

kunder. Det uppstår emellertid en problematik vad gäller kundskyddande 

värvningsförbuds utformningar, kring huruvida resultatet blir att klausulen 

snarare får en marknadsskyddande effekt än ett rent skydd för arbetsgivaren 

att behålla sina kunder. Beträffande AD 2017 nr 38 kan konstateras att 

klausulen hindrade arbetstagaren från att ”fortsätta handlägga” uppdrag som 

hade handlagts hos den tidigare arbetsgivaren. Klausulens ordalydelse 

reglerade således inte värvning av kunder i den bemärkelsen att det var 

rekryteringsmöjligheter som begränsades, utan själva handläggningen av 

vissa kunders ärenden/uppdrag. Även i AD 2010 nr 53 menades att den 

kundskyddande klausulen snarare skulle betraktas vara ett marknadsskydd.  

 

Ersättningsskyldigheten och storleken på ersättningens skälighet prövas 

separat från skäligheten av själva konkurrensbegränsningen eller 

värvningsförbudet. Den slutsats som genom de här fallen kan dras av 

Arbetsdomstolens resonemang kring vitesbeloppen torde vara att en 

ersättning som korrelerar intäkterna från avtalsbrottet talar för skälighet, i 

synnerhet när ersättningen motsvarar bolagets täckningsbidrag. Med 

anledning av att avtalet i AD 2017 nr 38 inte ansågs ha rent arbetsrättslig 

karaktär finns det skäl att avstå från att närmare än så försöka hårdra någon 

gräns för ersättningsnivåernas skälighet.  
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3.2 Rekryteringsförbud 

3.2.1 AD 2018 nr 61 och AD 2018 nr 62 
3.2.1.1 Bakgrund 
Målen rörde skäligheten av värvningsklausuler i anställningsavtal. De 

berörda arbetstagarna var anställda hos ett Uppsalabaserat företag i 

spelbranschen (MG) och tog sedan anställning hos andra Uppsalabaserade 

spelföretag (NG och BY). Eftersom det rörde sig om två olika motparter har 

saken avgjorts i två mål. AD 2018 nr 61 avgör frågan mellan MG och NG 

respektive arbetstagaren AB. AD 2018 nr 62 rör i sin tur situationen mellan 

å ena sidan MG, å andra sidan bolaget BY, arbetstagarna JJ och MP. 

Klausulen är likalydande i båda målen och arbetsdomstolens domskäl skiljer 

sig inte.  

 

Värvningsklausulen löd enligt följande:  

 
Except upon the Company’s prior written consent or waiver, the 

Employee undertakes during twenty-four (24) months calculated 

from the end of the employment not to directly or indirectly employ, 

try to recruit, entice away or solicit personnel from the Company or 

any affiliated company or influence personnel to end their 

employment in the Company or any affiliated company. 

If the Employee commits a breach of the prohibition in this clause 

13.2, the Employee shall pay to the Company for each breach, 

liquidated damages (Sw: vite) corresponding to six (6) times the 

average gross monthly salary paid to the Employee during the last 

six-month period (or if the employment has ended, paid during the 

last six-months period before the end of the employment). Any 

flexible salary/commission or bonus shall also be included in the 

average monthly salary. Payment of liquidated damages by the 

Employee shall not restrict the Company’s right to claim 

compensation for damage incurred in excess of the liquidated 

damages or to apply other remedies according to law or agreement 
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as a consequence of the breach. In addition, the Company shall have 

no obligation to pay any compensation to the Employee.158 

I korthet kan klausulen alltså beskrivas ha innehållit två delar, varav en mot 

passivt agerande och en mot aktivt. Den första innebärande ett förbud mot 

att anställa personer från MG, oaktat om de själva sökt sig till NG eller BY. 

Den andra delen utgjorde ett förbud mot att vidta aktiva åtgärder för att 

anlita eller rekrytera personal från MG.  

 

Arbetsdomstolen hade att pröva huruvida förutsättningarna att enligt 3 kap 

15 § Rättegångsbalk interimistiskt förordna om förbud att anställa eller 

anlita MG:s anställda. En förutsättning för interimistisk säkerhetsåtgärd är 

att MG kunnat visa sannolika skäl för sina yrkanden, däri prövades frågan 

om sannolika skäl inbegripande en bedömning av värvningsklausulernas 

skälighet.159 

 

3.2.1.2 Arbetsdomstolens bedömning 
Arbetsdomstolen anförde i sitt domskäl att bedömningen av klausulens 

skälighet kan utgå från såväl 36 § som 38 § avtalslagen. I fråga om 

bedömningen enligt 38 § avtalslagen konstaterade AD att en 

helhetsbedömning av klausulen ska göras. Av tidigare praxis har klargjorts 

att en starkt restriktiv syn på konkurrensklausuler i anställningsavtal ska 

råda och att helhetsbedömningen ska utgå från i vilken utsträckning 

arbetsgivaren haft berättigade syften för konkurrensbegränsningen.  

 

Arbetsdomstolen inledde med att redogöra för vad som tidigare klargjorts 

om bedömningen av konkurrensklausuler generellt.  

Som exempel på berättigade syften lyftes AD skydd för 

företagshemligheter, företagsspecifikt kunnande, däribland utveckling av 

produkter. Det har även ansetts berättigat att syfta till att skydda bestående 

kundrelationer, särskilt när en bearbetning av kunderna aktivt skett på 

 
158 AD 2018 nr 61. 
159 AD 2018 nr 61 och AD 2018 nr 62. 
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arbetsgivarens initiativ. AD skriver uttryckligen att det inte anses vara ett 

berättigat syfte att försöka hålla kvar en arbetstagare med särskild 

kompetens på arbetsplatsen, det har även konstaterats i tidigare praxis.160  

 

Domstolsprövningen ska enligt AD även beakta arbetstagarens möjligheter 

att driva yrkesverksamhet som anställd eller som egenföretagare. AD lyfte 

särskilt att faktorer som begränsningens tidslängd, vilken verksamhet 

förbudet omfattar och huruvida ersättning för begränsningen utgår ska vägas 

in i bedömningen. Av betydelse för prövningen blir utöver kompensatorisk 

ersättning frågan om lön och andra arbetsvillkor, mer specifikt om dessa har 

bestämts med konkurrensbegränsningen i beaktande. Härvid vägs även in 

om klausulen varit föremål för verklig förhandling mellan parterna, eller om 

den bestämts ensidigt.  

 

Gällande värvningsförbud specifikt uttalade AD att de medför en mindre 

begränsning av en arbetstagares möjlighet att bedriva yrkesverksamhet, i 

jämförelse med konkurrensklausuler i sedvanlig bemärkelse. De 

konstaterade emellertid att inom vissa branscher och för arbetstagare med en 

mycket nischad yrkeserfarenhet och kompetens kan antalet potentiella 

arbetsgivare i realiteten vara mycket få, speciellt om man tar hänsyn till 

geografisk placering. Värvningsklausuler syftar enligt domstolen till att 

begränsa arbetstagares rörlighet på arbetsmarknaden genom att skapa 

inlåsningseffekter.  

 

Arbetsdomstolen menade att det finns skäl att iaktta en restriktiv syn även 

på tillåtligheten av värvningsklausuler. Detta med anledning av att man vid 

tillämpningen av 38 § avtalslagen torde kunna beakta konkurrensrättsliga 

värden, såsom rörlighet på marknad och en fungerande konkurrens. 

Arbetsdomstolen uttryckte även att dessa utgör ett allmänt intresse.  

 

 
160 AD 2001 nr 91 och AD 1991 nr 38. 
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Angående förbudets omfattning konstaterade AD att förbuden inte endast 

omfattade de anställda de tidigare arbetstagarna haft kontakt med i sina 

anställningar, utan MG:s samtliga anställda. Därtill omfattades anställda i 

MG:s närstående bolag och personer som tagit anställning hos MG efter det 

att de tidigare arbetstagarna slutat sina anställningar där.  

 

Skydd för företagshemligheter och företagsspecifik information som bolaget 

förvärvat eller utvecklat, respektive skydd av bestående kundrelationer får 

enligt AD klassas som något annat än det skydd MG i detta fall åberopat. 

Det vill säga avseende den kännedom om anställda och de 

medarbetarrelationer som uppstått i samband med en anställning hos 

bolaget. AD gav i domskälen uttryck för att dessa inte kan jämställas. Trots 

att kännedomen om anställda inte anses utgöra företagsspecifikt kunnande 

menade AD att de tidigare arbetstagarna genom sina anställningar likväl har 

en konkurrensfördel när det kommer till att rekrytera MG:s anställda. Det 

kan enligt AD anses utgöra ett intresse som är berättigat att iaktta genom en 

värvningsklausul. Domstolen anför emellertid att detta torde gälla under en 

övergångsperiod där bolaget kan anpassa sin verksamhet till de nya 

förhållanden de konkurrerande verksamheterna kan medföra. 

 

Arbetsdomstolen uttalar rent generellt att ett syfte som skulle kunna utgöra 

ett berättigande av en värvningsklausul med en kort tidsbegränsning, är för 

att motverka att en arbetstagare förmår andra arbetstagare att lämna 

arbetsgivaren i nära anslutning till att dennes egen anställning avslutas.   

 

Avslutningsvis kommer AD till slutsatsen att klausulen går längre än vad 

som kan anses skäligt, med anledning av den långa tidsperioden, att alla 

anställda hos arbetsgivaren omfattades samt att klausulen förbjöd såväl aktiv 

rekrytering som anställning av personer som på eget bevåg sökt sig till NG 

och BY. Enligt AD torde det berättigade intresset av värvningsförbuden 

även ha spelat ut sin roll, med anledning av att ett halvår passerat sedan AB 

avslutat sin anställning, respektive mer än ett år och tre månader sedan JJ 

och MP:s anställningar upphört.  
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3.2.2 Analys/reflektioner 
 
Beträffande den första punkten i Arbetsdomstolens skälighetsprövning av 

såväl värvningsförbud av anställda som av kunder, nämligen berättigat 

syfte, finns några saker att notera. Intresset av att behålla kompetenta 

medarbetare i sig anses inte vara ett legitimt i bemärkelsen att det berättigar 

användandet av ett värvningsförbud. Det som istället anses kunna utgöra ett 

berättigat syfte är att hindra eller snarare begränsa den tidigare anställdes 

konkurrensfördel när det kommer till att värva medarbetare.  

 
Arbetsdomstolens ställningstagande kring att det berättigade syftet torde 

finnas under en övergångsperiod demonstrerar i kombination med uttalandet 

om att behovet av ett förbud klingat ut efter sex månader att den skäliga 

bindningstiden för värvningsklausuler får betraktas vara kortare än för 

sedvanliga konkurrensklausuler. Uttalandet bör inte ses som att 

värvningsklausuler inte kan ha ett berättigat syfte under en längre tid än sex 

månader, men anställningsavtal innehållandes värvningsklausuler och vid 

vars upprättande ledning för bindningstiden har hämtats från domar och 

kollektivavtal gällande sedvanliga konkurrensklausuler skulle sannolikt 

betraktas vara oskäliga. Detta med anledning av att den tidsfrist som ges 

uttryck för genom bl.a. 2015 års kollektivavtal är om 18 månader, det vill 

säga det tredubbla gentemot Arbetsdomstolens ställningstagande i detta mål. 

 
Sett till att Arbetsdomstolen funnit att 38 § avtalslagen om 

konkurrensklausulers skälighet varit tillämplig på klausulerna och 

stadgandet i bestämmelsens förarbete om att ledning ska hämtas i 

kollektivavtal, kan slutsatserna kring bindningstiden anses vara 

anmärkningsvärda. Det är visserligen så att värvningsklausuler uttryckligen 

exkluderats från reglering i kollektivavtal, vilket kan motivera att 

Arbetsdomstolen inte känner sig bunden av att se till kollektivavtalens 

resonemang om skälig bindningstid.  
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Fahlbeck ger uttryck för att tidsbegränsningen AD ställt upp i målen skulle 

kunna bero på att dataspelsutvecklingsbranschen är snabbföränderlig och att 

det är möjligt att AD skulle godta längre bindningstider i branscher med 

långsammare förändring. Han menar dock att klausulerna i avtalen i de 

aktuella målen var synnerligen inskränkande för arbetstagarna och nästintill 

uppenbart oskäliga. 161 

 

När det kommer till praktiska lösningar för arbetsgivare som misstänker att 

deras värvningsklausuler skulle betraktas vara oskäliga vid en prövning 

torde en lösning vara att ändra i avtalet. Tidigare i arbetet har redogjorts för 

att avtalsfriheten beträffande värvningsförbud torde vara stor. Arbetsgivare 

och arbetstagare står fria att avtala om ändringar i anställningsvillkor, 

genom så kallade ändringsavtal. Detta kan ske obehindrat inom ramen för 

befintliga tvingande rättsregler och kollektivavtalsbestämmelser.162 Det 

torde vara möjligt för arbetsgivaren att under anställningen efterge eller 

förkorta bindningstiden av en värvningsklausul. Ett sådant förfarande skulle 

troligen inte behöva föregås av förhandling, eftersom det är en lättande 

förändring för arbetstagaren.  

 

Av allmänna regler följer att en part som huvudregel kan efterge ett krav på 

att ett avtal ska följas. Det medför att man ensidigt kan begränsa motpartens 

åtagande enligt en klausul. Arbetsdomstolens skälighetsprövning har dock 

normalt tagit utgångspunkt i klausulens ordalydelse och innebörd vid 

tidpunkten för anställningens upphörande. Det betraktas dock inte finnas 

etablerad någon rättsgrundsats eller lagtolkning avseende detta. 163  

 

Det finns emellertid skäl som talar emot att skälighetsprövningen ska ta 

utgångspunkt i ett villkor eller klausul som eftergetts eller begränsats efter 

anställningens avslutande. I AD 2013 nr 24 redogjorde Arbetsdomstolen för 

att ett av syftena med 38 § avtalslagen var att bidra till en avtalspraxis där 

 
161 Fahlbeck, Reinhold: Lagen om företagshemligheter s. 268. 
162 Malmberg, Jonas: Anställningsavtalet s. 324 ff.  
163 AD 2013 nr 24. 
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man motverkar användandet oskäliga villkor.164 Skulle prövningarna ske 

utifrån begränsningar av de skrivna klausulerna finns risken att 

användningen av oskäliga klausuler hade ökat för att krav sedan skulle 

efterges vid en tvist för att göra klausulen skälig. En sådan tillämpning 

skulle enligt Arbetsdomstolen även göra effekterna av marknadsskyddande 

konkurrensklausuler än mindre svåröverskådliga och förutsebara,165 

detsamma torde gälla värvningsklausuler. 

 

Tingsrätten har hämtat ledning i AD 2018 nr 61 och 62, bland annat i 

rättsfallet från 2019 i Södertörns tingsrätt. Det verkar emellertid inte ha 

uppkommit många tvister i allmän domstol efter AD:s avgöranden.  

 
164 AD 2013 nr 24. 
165 Ibid. 
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4 Analys 

4.1 Hur stort skydd ger LFH? 
Tystnadsplikt är att betrakta som en del av lojalitetsplikten mellan 

arbetsgivare och arbetstagare, denna finns till viss del stadgad i lag genom 

bestämmelser i lagen om skydd för företagshemligheter.  

 

Under 2018 kom en ny lag om företagshemligheter som i flera bemärkelser 

stärkte skyddet för företagshemligheter. Två centrala utvidgningar av 

skyddet är att angreppsformen tillägnande av företagshemlighet införts och 

större möjligheter till vitesföreläggande. Vitesförbud kan enligt lagen 

åläggas redan när ett angrepp är nära anstående och ond tro krävs inte för att 

besluta om vitesförbud eller andra skyddsåtgärder.  

 

Lagrådet anförde i sitt remissvar att vite enligt vedertagna principer endast 

torde kunna tillgripas när ett angrepp objektivt sett kunnat vara 

skadeståndsgrundande eller risken för det överhängande,166 det vill säga att 

skadeståndsbegränsande regler skulle kunna utgöra hinder för 

vitesföreläggande. Företagshemlighetsdirektivet tillåter inte ett generellt 

krav om ond tro för vitesförelägganden och i LFH är ond tro en 

förutsättning för skadeståndsansvar. Den lösning lagstiftaren valt att införa 

skulle kunna vara ett försök att balansera dessa två aspekter. 

Tillvägagångssättet har inte omdiskuterats efter införandet. Det är möjligt att 

Lagrådet har rätt i sin tolkning av förutsättningarna, varpå det för att gardera 

sig kan vara en god idé för arbetsgivare att införa en klausul om avtalsvite. 

 

En annan viktig skillnad mellan den gamla och nya lagen om skydd för 

företagshemligheter är att definitionen av företagshemligheter tydliggjorts, 

varigenom lagen nu stadgar att företagsinformation inte bara som helhet, 

utan även ett systematiserande av beståndsdelar som inte är allmänt kända 

 
166 Se avsnitt 2.2.1. 
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eller lättillgängliga åtnjuter skydd. Det gör exempelvis att namn på enskilda 

kunder som senare sammansatts till en lista och att sammantagen 

information om tekniska lösningar och tillverkningsprocesser kan omfattas 

av begreppet företagshemlighet, även om informationen om en enskild kund 

eller enskild teknisk lösning inte uppfyller kraven.167 

 

LFH skyddar företagsspecifik information som arbetsgivaren vidtagit 

åtgärder för att hemlighålla från att obehörigen röjas eller utnyttjas av 

arbetstagare, där angreppet är ägnat att medföra skada i 

konkurrenshänseende. Skyddet är som starkast under en pågående 

anställning, där ansvar blir huvudregel vid ett angrepp. Angreppen kan 

föranleda såväl vitesförbud och skadestånd som straffansvar i form av 

fängelse eller böter, vilket framgår av bl.a. 7, 12 och 26 §§ LFH.  

 

Angrepp enligt 7 § skiljer sig från straffbestämmelserna i 26, 27 §§ genom 

att själva åtkomsten till informationen utgör ett avtalsbrott men ej en 

brottslig handling enligt lagen. Har angreppen skett i god tro blir 

straffansvar inte aktuellt, men vitesförbud och skadeståndsansvar kan göras 

gällande. 

 

Lojalitetspliktsförlängande åtgärder torde i flera fall betraktas ha 

inlåsningseffekter, särskilt om lagstiftaren och rättstillämpningen inte sätter 

upp gränser för hur långtgående olika förfaranden får vara. Avseende 

företagshemligheter demonstreras detta bland annat genom att 

yrkeskunnighet och know-how uttryckligen undantas från att räknas som 

företagshemligheter i LFH:s mening och att det huvudsakliga skyddet för 

företagshemligheter avser ageranden under den tid man är anställd. Sverige 

gått längre än vad direktivet kräver genom att bara sådan yrkesskicklighet 

och know-how som inte är kopplad till den gamla arbetsgivaren är 

undantagen. 

 

 
167 Se avsnitt 2.2.1 för ytterligare exempel. 
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Efter avslutad anställning ställer 7 § 2 st. LFH upp krav om att synnerliga 

skäl ska föreligga för att utlösa skadeståndsansvar. Synnerliga skäl är ett 

tämligen högt ställt krav, som kan anses föreligga bland annat då en 

arbetstagare dokumenterar information för att använda i ett senare 

konkurrenshänseende.  

 

Regleringen får anses ligga i linje med hur lojalitetsplikten i allmänhet 

betraktas arbetsrättsligt. De huvudsakliga förpliktelserna mellan 

arbetsgivare och arbetstagare gäller under själva anställningen och därefter 

upphör som huvudregel plikten att iaktta lojalitet gentemot sin motpart. Den 

lagreglerade tystnadsplikt som lagen om skydd för företagshemligheter får 

anses utgöra, är således ett undantag från den huvudregel som annars gäller 

om att lojalitetsplikten inte har postkontraktuella verkningar.  

 

4.2 Vilket utrymme har arbetsgivaren att 
avtala om ytterligare skydd genom 
sedvanliga konkurrensklausuer? 

7 § 2 st. LFH som reglerar arbetstagarens skadeståndsskyldighet efter 

avslutad anställning är dispositiv. Det står således arbetsgivaren och 

arbetstagaren fritt att avtala om ytterligare tystnadsplikt inom ramarna för 

skälighetsreglerna i avtalslagen och i de fall parterna är bundna därav, 

kollektivavtalade regler. 

 

Ett av sätten att avtala om ytterligare skydd är genom sedvanliga 

konkurrensklausuler. Ramarna inom vilka detta kan ske har ett nära 

samband med skyddet för företagshemligheter. Det framgår att 2015 års 

avtal om konkurrensklausuler syftar till att stärka skyddet för 

företagshemligheter, eftersom en förutsättning för att ingå 

konkurrensbegränsande avtal enligt överenskommelsens 1.2 är att 

arbetsgivarens verksamhet har företagshemligheter enligt FHL:s definition 

och att arbetstagaren har tillgång till och möjlighet att på ett skadligt sätt 

använda sig av dessa. Definitionen av företagshemligheter i gamla lagen om 
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företagshemligheter är – i enlighet med vad som tidigare har konstaterats - 

otydligare än i LFH från 2018. Den utvidgade definitionen av begreppet 

företagshemlighet i den nya lagen påverkar således inte möjligheterna för 

kollektivavtalsbundna parter att använda sig av marknadsskyddande 

konkurrensklausuler.  

 

Skyddet för företagshemligheter tillmätas stor betydelse för 

konkurrensbegränsande avtal. Sett till den enkätundersökning genomförd av 

Bengt Domeij som refererats i avsnitt 2.3.1.1 om sedvanliga 

konkurrensklausuler värderas skyddet för framför allt tekniska 

företagshemligheter högt. Av de som använde dessa klausuler värderades 

tekniska företagshemligheter som mycket viktiga att skydda. Det talar för att 

ett utökat skydd av företagshemligheter enligt LFH skulle minska det behov 

arbetsgivare känner av att inkludera marknadsskyddande 

konkurrensklausuler i sina anställningsavtal. Det med anledning av att det 

vanligen är först när anställningen upphör som klausulerna blir av betydelse. 

Vid samma tidpunkt försvagas skyddet för företagshemligheter enligt lagen 

till att endast omfatta situationer i vilka det föreligger synnerliga skäl.  

 

Arbetsdomstolen har en starkt restriktiv syn på när sedvanliga 

konkurrensklausuler kan tillåtas. Dessutom krävs kompensation till 

arbetstagaren om de ska tillåtas. Arbetsgivarna strävar därför mot att skapa 

mindre omfattande typer av konkurrensklausuler som faller utanför 

tillämpningsområdet för 2015-års kollektivavtal. 

 

Klausuler som förbjuder värvning av tidigare medarbetare och kunder är 

exempel på närliggande skydd som exkluderas av tillämpningsområdet av 

2015 års kollektivavtal. Tillåtligheten av dessa styrs alltså enbart av 

avtalslagens skälighetsregler.  
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4.3 Hur bedöms skäligheten av 
värvningsförbud av medarbetare och 
kunder? 

 
Skälighetsbedömningen ska utgå från en helhetsbedömning av samtliga 

omständigheter. Några nedslag kan ändå göras inledningsvis. Diskussionen 

kommer att ta fasta på gränsdragningen mellan klausulerna, hur 

Arbetsdomstolen värderar vad som är berättigade syften samt vad som kan 

sägas kring bindningstid och kompensation.  

 

En tydlig skillnad i behandlingen av värvningsförbud av kunder respektive 

medarbetare är att de kundskyddande klausulerna enligt Arbetsdomstolen i 

de mål som behandlats, snarare anses utgöra ett marknadsskydd än ett 

förbud mot värvning av kunder.  I AD 2010 nr 53 som rör kundskyddande 

klausuler uttalas att Arbetsdomstolen har en starkt restriktiv syn på 

konkurrensklausuler i anställningsavtal, de framför inte att någon annan syn 

ska gälla beträffande kundskyddande klausuler. Det talar för att 

Arbetsdomstolen menar att nästan lika höga krav ställs på kundskyddande 

klausuler som vid sedvanliga marknadsskyddande konkurrensklausuler. 

 

Avseende värvningsförbud av anställda verkar detsamma inte gälla enligt 

Arbetsdomstolens uttalanden, där man särskiljer dessa från sedvanliga 

konkurrensklausuler. Arbetsdomstolen har fastställt att båda klausultyperna 

kan prövas utifrån regeln i 38 § avtalslagen beträffande 

konkurrensklausuler, varpå denna distinktion inte nödvändigtvis ska 

tillmätas någon särskild betydelse. Det finns ändock ett intressant perspektiv 

i distinktionen utifrån att den allmänna rättsuppfattningen i doktrin och 

Arbetsdomstolens uttalanden ter sig vara att värvningsklausuler generellt 

inte är lika ingripande som marknadsskyddande klausuler, detta verkar dock 

inte ge utslag i Arbetsdomstolens slutsatser i AD 2018 nr 61 och 62. 

 

Beträffande kundskyddande klausuler har Arbetsdomstolen uttalat att det är 

ett berättigat syfte att skydda sin kundbas. Men det arbetsgivaren säkert får 
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göra är enbart att förbjuda aktiv rekrytering av gamla kunder. Jag uppfattar 

det så att arbetsgivaren som huvudregel inte kan hindra att en kund frivilligt 

och utan uppmaning från den gamla arbetstagaren följer med till dennes nya 

verksamhet. 

 

Min slutsats är osäker. Jag har bara två rättsfall och i det ena anser 

Arbetsdomstolen att arbetsgivaren har svagare skäl att uppställa ett 

värvningsförbud på grund av verksamhetens art och i det andra rättsfallet 

har värvningsförbudet samband med en affärsmässig överlåtelse av en hel 

verksamhet inklusive kundstock och då gäller mer tillåtande regler. 

 

När det kommer till värvningsförbud av anställda anses det berättigade 

syftet inte vara att behålla kompetensen inom organisationen, utan att 

neutralisera den konkurrensfördel en tidigare anställd har genom sina 

kontakter med tidigare medarbetare. Det berättigade syftet för 

värvningsklausuler av anställda får alltså betraktas vara smalare än för 

kundskyddande värvningsförbud. Här får Arbetsdomstolens inställning 

anses avvika i anmärkningsvärd omfattning från Domeijs, som menat att 

arbetsgivarintresset av att behålla kompetenta personalresurser torde 

berättigat på samma sätt som för tekniska hemligheter. 168 Fahlbeck 

diskuterar inte syftet med värvningsklausuler men ger uttryck för att de 

generellt är mindre inskränkande än sedvanliga konkurrensklausuler.169 I 

sammanhanget är det viktigt att betona att såväl Fahlbeck som Domeij torde 

utgå från klausuler som förbjuder aktivt agerande och inte passiv 

rekrytering, därutöver gjordes Domeijs uttalande 2016, d.v.s. två år innan 

avgörandena från AD.  

 

Min sammanfattande tentativa slutsats är alltså att varvningsklausuler både 

när det gäller kunder och personal bara får förbjuda aktiv värvning samt att 

passiv värvning måste tillåtas så länge vi talar om konkurrensklausuler som 

är enbart arbetsrättsliga utan koppling till överlåtelse av en verksamhet. Det 

 
168 Se avsnitt 2.3.2.1 och Domeij, Bengt: Från anställd till konkurrent s. 394 ff. 
169 Se avsnitt 2.3.3.3 och Fahlbeck, Reinhold: Lagen om företagshemligheter s. 265 ff. 
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är möjligt att den huvudregeln har undantag men i skrivande stund kommer 

jag inte på något sådant. 

 

Det får betraktas vara det berättigade syftet som blir styrande för vilken 

bindningstid Arbetsdomstolen bedömer vara skälig för värvningsförbuden. 

Det ligger även väl i linje med vad som i arbetet har redogjorts beträffande 

andra konkurrensklausuler, det vill säga att åläggandet av förbud gentemot 

arbetstagaren ska upphöra när det inte längre finns verksamhetsrelaterade 

skäl som motiverar det. När det kommer till bindningstidens längd som 

sådan uttalas i 2015 års överenskommelse att en tid om högst 18 månader 

torde vara den övre gränsen för en skälig bindningstid om inte särskilda skäl 

skulle komma att motivera en än längre bindningstid.  

 

Enligt förarbetet till 38 § avtalslagen framgår att ledning ska hittas i 

överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter. Varken kundskyddande 

klausulen i en bredare bemärkelse eller värvningsförbud av kunder och 

anställda omfattas av avtalet, istället ska allmänna avtalsrättsliga principer 

styra bedömningen av dessa. Det skulle kunna vara en möjlig förklaring till 

att Arbetsdomstolens bedömning av skälig bindningstid för 

värvningsklausulerna i AD 2018 nr 61 och 62 avviker med 12 månader från 

kollektivavtalets riktlinjer och tidigare praxis sett till marknadsskyddande 

konkurrensklausuler. Bindningstiden kan också ses i ljuset av vad Fahlbeck 

anfört om de snabba förändringarna i datorspelsutvecklingsbranschen. 

Avvikelsen kan ändock anses besynnerlig med anledning av att 

bindningstider i nivå med kollektivavtalets riktlinjer godtagits beträffande 

kundskyddande klausuler, som inte heller omfattas. Detta oaktat att 

Arbetsdomstolen själv gjort bedömningen av de i rättsfallen AD 2010 nr 53 

respektive AD 2017 nr 38 berörda klausulerna varit att betrakta som 

konkurrensklausuler och att dessa ska betraktas med en mer restriktiv syn än 

värvningsklausuler. 

 

En annan omständighet av vikt i fråga om skäligheten av värvningsförbud 

av såväl kunder som anställda är huruvida förbudet endast omfattar anställda 
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och kunder som varit i kontakt med arbetstagaren, det vill säga där den 

anställde skulle kunna ha en konkurrensfördel när det kommer till 

värvningen. Därutöver tillmäts det betydelse om förbudet endast omfattar 

aktiva rekryteringsförsök enligt AD, en linje som tycks vara etablerad i 

doktrin och som även fått genomslag hos de dömande underinstanserna. 

Den inställning som kan utläsas är att det är arbetstagarens försök att vidta 

åtgärder för att värva en kund eller anställd som kan vara skäligt att hindra, 

inte ett generellt förbud för arbetstagaren att kunna vara kollega med en 

tidigare medarbetare eller göra affärer med en tidigare kund. 170  

 

Utifrån de resonemang som redogjorts för beträffande förarbeten och 

intresset av att möjliggöra arbetstagares rörlighet på arbetsmarknaden torde 

detta vara särskilt viktigt. En alltför tillåtande syn beträffande omfattningen 

för värvningsklausuler skulle nämligen kunna påverka även andra 

arbetstagares än avtalspartens flexibilitet på arbetsmarknaden. Med den 

bakgrunden kan Arbetsdomstolens restriktiva ställningstagande betraktas 

motiverat. Bengt Domeij anför en annan syn på värvningsklausuler i den 

mån att de inte kan anses begränsa de kvarvarande medarbetarna hos 

arbetsgivaren, eftersom dessa inte bryter mot sina anställningsavtal när de 

byter arbetsplats. Det är en syn som stämmer rent formellt sett, eftersom 

medarbetarna inte är avtalspart beträffande den aktuella värvningsklausulen. 

Det skulle emellertid kunna påverka medarbetarnas möjlighet att byta 

arbetsgivare, exempelvis i det fall en arbetstagare som omfattas av en 

värvningsklausul startar en egen verksamhet och inte kan anställa tidigare 

kollegor som söker sig dit utan att ha en överhängande risk om stora 

skadeståndsanspråk från sin tidigare arbetsgivare. 

 

Frågan om huruvida arbetstagarens arbetsvillkor i övrigt har bestämts med 

hänsyn till förbudet eller om det har utgått någon kompensation för den 

olägenhet förbudet inneburit för denne diskuteras inte av Arbetsdomstolen i 

fråga om värvningsklausulerna. Beträffande de kundskyddande 

 
170 Se Södertörns Tingsrätt, mål nr T 2327-19. 
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värvningsförbuden utgör emellertid kompensationsfrågan en stor del i 

bedömningen av skäligheten, särskilt beträffande AD 2017 nr 38. Det är i 

denna del svårt att dra några betydande slutsatser, mer än att förbud som 

uppstått i samband med att en anställning uppstått som del i en affärsmässig 

uppgörelse får betraktas mildare. 

 

Bedömningen att rekryteringsförbud kan prövas enligt 38 § avtalslagen 

torde föranleda samma tillvägagångssätt som för andra konkurrensklausuler 

beträffande att en förenad vitesklausul prövas enligt skälighetsreglerna i 36 

§ avtalslagen. Vad som bedöms vara en skälig storlek på ett vitesförbud 

torde även det prövas enligt samma förutsättningar oavsett om det rör sig 

om ett värvningsförbud av något slag eller en kundskyddande klausul, där 

vitesbeloppet betraktas skäligt om det ligger i linje med vad ett av domstol 

uträknat skadestånd hade uppgått till. Det vill säga om det är på samma nivå 

eller lägre än arbetsgivarens täckningsbidrag.   

 

Avgörandena från Arbetsdomstolen har haft en klargörande effekt 

beträffande vad som är ett berättigat syfte vid användning av 

värvningsförbud av medarbetare, kring synen på aktiva rekryteringsförsök 

jämfört med passivt agerande samt frågan om rekryteringsförsök av alla 

kunder eller medarbetare omfattas av klausulen.  

 

Beträffande bindningstiderna kan det betraktas finnas en gråzon inom vilket 

rättsläget är väldigt oklart. Enligt Fahlbeck var klausulerna i AD 2018 nr 61 

och 62 nästan uppenbart oskäliga, eftersom de blev synnerligen betungande 

för arbetstagarna. Ser man bindningstiden i ljuset av att klausulerna 

omfattade såväl aktiva som passiva åtgärder, att alla medarbetare inom 

företagskoncernen omfattades och att branschen inom vilken verksamheten 

bedrevs ansetts vara snabbföränderlig är det svårt att dra några slutsatser om 

vad som skulle vara en skälig bindningstid för en mindre betungande 

värvningsklausul.  
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Eftersom frågan om kompensation inte heller prövats i målen om 

värvningsklausuler utan endast beträffande kundskyddande värvningsförbud 

kan denna fråga inte heller anses klarlagt.  
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5 Diskussion 

5.1 Skyddet för företagshemligheter och 
utrymmet att utöka skyddet 

Anställningsavtalets personliga prägel leder till att kravet på lojalitet är 

långtgående inom arbetsrätten. Lojalitetsplikten för arbetstagare innebär en 

skyldighet att avstå från att skada arbetsgivarens trovärdighet och dennes 

affärsmöjligheter under hela anställningstiden, en central del av detta är att 

inte bedriva med arbetsgivaren konkurrerande verksamhet. Kravet om 

lojalitet är inte lagstadgat utan anses vara en grundläggande avtalsrättslig 

princip, som fastslagits otaliga gånger i praxis. Lojalitetspliktens 

asymmetriska karaktär leder till att dess omfång kan variera med hänsyn till 

hur ett avtal är utformat, men dess kärna är till innehållet så pass vedertagen 

att ytterligare reglering under anställningen torde överflödig enligt min 

mening. 

 

När det kommer till lojalitetspliktens roll vid och efter anställningens 

upphörande, vilar denna till stor del på möjligheten att ingå avtal som på ett 

eller annat sätt reglerar en viss del av lojalitetsplikten. Det kan röra sig om 

konkurrensbegränsande klausuler, sekretessklausuler eller andra typer av 

avtalsvillkor. Ramen för vad som ytterst är godtagbart i fråga om sådana 

avtal bestäms av kollektivavtal och regler om skälighet i avtalslagen.  

 

Skyddet för företagshemligheter blir svagare efter avslutad anställning och 

blir då avhängigt på kravet om synnerliga skäl. Synnerliga skäl blir 

såtillvida ett begrepp som är viktigt att tolka EU-konformt. Rekvisitet om 

synnerliga skäl och dess förenlighet med företagshemlighetsdirektivet 

omdiskuterades av ett flertal instanser vid LFH:s införande. Bland andra 

Advokatsamfundet anförde att kravet om synnerliga skäl inte längre hade 

någon funktion att fylla, eftersom yrkeskunskaper och know-how enligt den 

nya lagen skulle undantas från begreppet företagshemlighet. Arbetstagare 

skulle därmed kunna använda sin allmänna yrkesskicklighet utan att riskera 
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repressalier även utan kravet om synnerliga skäl. Regeringens motivering 

om att skadeståndsfrågan inte påverkades av att know-how och 

yrkeskunskaper genom den nya lagen exkluderats från begreppet 

företagshemlighet, kan anses vara ett försök att lättvindigt avfärda kritiken. 

Företagshemlighetsdirektivets artikel 1.3 föreskriver inte att det måste 

handla om yrkeskunnande som inte kan kopplas till arbetsgivaren, det är 

emellertid så regeringen har valt att tolka bestämmelsen när man 

implementerat direktivet.  

 

Beträffande beslutet att behålla kravet om synnerliga skäl menar jag 

emellertid att regeringen har en bra poäng kring att den avvägning som legat 

till grund för införandet av rekvisitet torde vara väl genomarbetad och 

genom att ha funnits länge ger en långsiktig förutsebarhet. Det öppnar dock 

även upp för oönskade kringgåenden av lagen. Implementeringen bör 

betraktas vara förenlig med EU-rätten, eftersom artikel 1.3 i direktivet 

föreskriver att ingenting i direktivet ska användas som grund för att 

begränsa arbetstagares rörlighet. Regeringens tillvägagångssätt kan 

betraktas vara en åtgärd i ledet att avhjälpa den avskräckning av att byta 

arbetsgivare som reglerna om företagshemligheter annars skulle kunna anses 

medföra. I det här fallet medför nämligen kravet om synnerliga skäl att färre 

förfaranden efter anställningens avslutade utlöser ersättningsskyldighet. 

Hade lagstiftaren velat ha ett mer extensivt skydd för företagshemligheter i 

det här fallet så hade man implementerat en formulering som antingen rakt 

av eller i delar följde direktivets ordalydelse.  

 

Synnerliga skäl för ersättningsskyldighet efter avslutad anställning kan som 

tidigare konstaterats anses medföra en huvudregel där ersättningsskyldighet 

inte föreligger efter avslutad anställning. Den restriktiva tolkningen medför 

att arbetsgivarens behov av konkurrensbegränsande klausuler ökar, eftersom 

den lagreglerade lojalitetspliktsförlängningen begränsas och 

avtalsförhandlade överenskommelser då får försöka tillgodose ett förstärkt 

skydd i den mån detta anses nödvändigt. 
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I den bemärkelsen är konkurrensbegränsande klausuler möjligen att föredra, 

eftersom en eventuell prövning görs utifrån de individuella förhållandena. 

En lagreglering som stärker skyddet för företagshemligheter ytterligare efter 

avslutad anställning skulle utan skälighetsavvägningar kunna resultera i att 

arbetstagare avskräcks från att använda sin erfarenhet och know-how i en 

utsträckning som blir samhällsekonomiskt ogynnsam och som resulterar i att 

den personliga utvecklingen blir haltande. Att ha ett skydd för 

företagshemligheter som inte vilar på samma grundvalar som 

lojalitetsplikten, d.v.s. en situation där skyddet är lika starkt under som efter 

anställningen skulle således inte nödvändigtvis vara önskvärt. I min mening 

torde den lösning Domeij föreslagit om att rent av implementera direktivets 

ordalydelse riskera att göra den avvägning som i nuläget finns obsolet, till 

förmån för en reglering som sämre tar hänsyn till andra relevanta intressen 

än just företagshemligheter. Värt att ha i åtanke är att förslaget lades fram i 

förhållande till den gamla lagen om företagshemligheter och att Domeij inte 

kommenterat det vägval som sedan gjordes.  

 

En något försiktigare lösning för att stärka skyddet för företagshemligheter 

är förslaget från Sveriges advokatsamfund, om att uppsåtliga ageranden 

alltid ska vara skadeståndsgrundande. Det förefaller sig vara en rimlig 

lösning som stärker skyddet för klandervärda handlingar som inte når upp 

till kravet om synnerliga skäl, men som ändå i stort bibehåller den 

etablerade praxis som finns beträffande företagshemligheter och som inte 

åsidosätter grundvalarna om lojalitetspliktens upphörande. Med anledning 

av att arbetsmarknadens parter upplevt osäkerhet i förutsebarheten av 

sedvanliga konkurrensklausuler men att man beträffande en reglering inte 

hittade någon lösning vid den översyn som gjordes i Hållfast arbetsrätt för 

ett föränderligt arbetsliv, skulle denna delvisa förstärkning av skyddet för 

företagshemligheter efter avslutad anställning kunna vara ett bra alternativ.  

 

Det är med stor sannolikhet naivt att ha inställningen att ett förstärkt skydd 

för företagshemligheter tar bort arbetsgivarens behov av andra 

lojalitetsförlängande åtgärder, såsom marknadsskyddande 
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konkurrensklausuler och värvningsförbud. För kunskapsföretag är 

personalen och dess kompetens om inte den viktigaste, så en av de 

viktigaste resurserna. Möjligheten att hindra att en arbetstagare som dels 

besitter stor yrkeskunskap, dels som man som arbetsgivare investerat pengar 

i att utveckla, från att byta arbetsplats till en konkurrent beskrevs av 38 % av 

de tillfrågade teknikföretag som tillämpade sedvanliga konkurrensklausuler 

i Domeijs undersökning som ’mycket viktigt’.  

 

Dagens reglering för företagshemligheter har konstaterats undanta 

yrkeserfarenhet och know-how, något som föreskrivs av 

företagshemlighetsdirektivet. Arbetsgivarens alternativ för att kunna behålla 

nyckelpersoner på en konkurrensutsatt marknad torde således koka ner till 

att ha konkurrenskraftiga arbetsvillkor och att genom avtalsfriheten reglera 

sina arbetstagares och tidigare arbetstagares konkurrensfördelar genom 

anställningsavtalet.    

 

5.2 Skälighetsbedömningen 
Det är välkommet att Arbetsdomstolen har klargjort hur skäligheten av 

värvningsförbud ska bedömas och vilka lagregler prövningen ska ske 

utifrån. Förutsebarheten vid användningen av värvningsklausuler torde 

emellertid fortfarande betraktas svåröverskådlig, framför allt vad kommer 

till hur länge berättigade syften att ålägga värvningsförbud kan betraktas 

gälla. Man kan därför ställa sig frågan om det vore önskvärt med ytterligare 

reglering kring användningen av värvningsförbud.  

 
Liksom för de flesta svåra frågor finns inga lätta svar. Det finns å ena sidan 

ett värde i att hålla näringslivet så fritt som möjligt och låta parter avtala 

enligt principerna om avtalsfrihet. Skälighetsreglerna i avtalslagen är en bra 

avvägning som möjliggör att man får frihet att avtala inom relativt breda 

ramar, samtidigt som hänsyn kan tas till sociala överväganden och se till att 

rätten följer med i samhällsutvecklingen och det allmänna rättsmedvetandet. 

Den andra sidan av myntet är att rätten blir avhängig på Arbetsdomstolens 
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avgöranden och att dessa riskerar vara spretiga eller föränderliga med tiden. 

Allteftersom fler avgöranden kring värvningsförbud kommer, blir 

riktlinjerna för tillåtligheten av en klausul systematiserade. Det låga antal 

avgöranden som finns från domstolarna i frågan i nuläget, kan anses ge 

uttryck för att det inte uppkommer särskilt många tvister kring 

värvningsförbud eller i alla fall att de involverade parterna lyckas nå en 

överenskommelse innan en tvist behöver tas till domstol. Detta kan anses 

gälla såväl kundskyddande värvningsförbud som värvningsklausuler. 

Behovet av ytterligare tydliggöranden i skälighetsbedömning ter sig därmed 

inte vara så akut att en kodifiering med närmare riktlinjer behöver komma 

på plats. Med hänsyn därtill och den problematik som kunde anses uppstå 

genom en kodifiering av användningen av konkurrensklausuler i Hållfast 

arbetsrätt för ett föränderligt arbetsliv, med att en reglering på ett oönskat 

sätt skulle medföra begränsningar av användningen i branscher och 

situationer där de anses nödvändiga, vore en närmare lagreglering av 

värvningsförbud inte önskvärd i min mening.  

 

Ett annat sätt att skapa någon typ av konsensus för vad som är lämpliga 

bindningstider och vilka ersättningsregler som kan betraktas vara skäliga är 

om arbetsmarknadens parter kan träffa en överenskommelse. 

Tydligare riktlinjer för vad som kan anses godtagbart beträffande 

värvningsklausuler, vore användbart för såväl arbetsgivare som arbetstagare. 

Beträffande marknadsskyddande konkurrensklausuler torde de breda 

överenskommelserna mellan arbetsmarknadens parter ha kunnat bringa 

klarhet och resulterat i tydliga riktlinjer för skälighetsbedömningen. En 

kollektivavtalsreglering av värvningsklausuler ter sig därför kunna vara en 

fördelaktig lösning, som även ligger i linje med den svenska modellens 

utgångspunkt i att arbetsmarknadens parter ska sätta upp ramarna för 

arbetsrätten och att arbetstagarorganisationerna bejakar arbetstagarnas rätt.  
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