
 

 
                                                    

 
 
 
 
 

Arbetsdomstolens stränga syn på konkurrens- och 
värvningsklausuler 

 
 

AD uppvisar under senare år en restriktiv hållning till konkurrens- och värvningsklausuler. 

Arbetsgivare som använder sig av sådana i sina avtal bör se över utformningen och fråga sig 

om bestämmelserna håller vid en prövning.  

 

En konkurrensklausul syftar till att hindra en tidigare anställd, vanligtvis s.k. 

nyckelpersoner, att bedriva konkurrerande verksamhet under en tid efter anställningens 

upphörande (under anställningens pågående råder sådant förbud redan genom 

lojalitetsplikten till arbetsgivaren och behöver inte regleras särskilt). Frågan om tidsrymd för 

konkurrensklausuler har länge diskuterats. AD:s praxis har kommit att återspegla en mycket 

restriktiv syn på dessa klausuler i anställningsavtal. Om klausulen anses oskälig kan den 

jämkas eller rentav ogiltigförklaras helt av domstolen. Härvid görs en helhetsbedömning, 

där arbetsgivarens syfte med klausulen får särskild betydelse. Finns ett berättigat ändamål? 

Sådana kan till exempel vara att skydda kundrelationer eller andra företagshemligheter. 

Vidare är konkurrensklausulens omfattning och tidsperiod av stor vikt vid bedömningen, 

liksom om vederbörande får någon kompensation under perioden. Av praxis följer att det är 

bara om konkurrensklausulen ”i mindre utsträckning” begränsar en anställds möjligheter att 

bedriva yrkesverksamhet, som klausulen kan anses skälig även utan att ekonomisk 

kompensation utgår. Även villkoren under anställningens pågående kan vara av intresse, om 

dessa varit extra förmånliga med hänsyn till konkurrensförbudet. Allt det sagda är alltså 

sådant en arbetsgivare ska ha i beaktande vid utformningen av konkurrensklausuler, för att 

minimera risken för jämkning eller ogiltigförklaring vid en efterföljande prövning.  

 

Den tidsperiod som typiskt sett accepteras av AD för konkurrensklausuler är 12 månader. 

Men omständigheterna kan vid den helhetsbedömning som nämnts ovan medföra att både 

kortare och längre tid är skäligt i det enskilda fallet. Längre tid än två år anses dock sällan 

skäligt. AD:s praxis tydliggör ofta vikten av individuellt anpassade konkurrensklausuler, 

och att standardisera dem så att de ser lika ut i alla avtal med sådana klausuler är därför inte 

att rekommendera. 

 

 



 

 
 

 
En värvningsklausul innebär att en anställd förbjuds att under en tid efter anställningens 

upphörande värva tidigare medarbetare. AD har i ett par fall på senare tid prövat giltigheten 

av sådana klausuler.1 Beskedet från AD är tydligt:  

1) Värvningsförbud bör begränsas till viss kategori, t.ex. medarbetare den före detta 

anställde faktiskt arbetat med och därmed har en personlig relation till, eller har en 

särskild kännedom om, eller arbetstagare som besitter särskilda färdigheter eller 

kunskaper. Allomfattande klausuler avseende samtliga företagets anställda gillas 

däremot inte av AD. 

2) Värvningsförbud bör i normalfallet inte utsträckas till att gälla även dem som 

självmant söker sig till konkurrenten, utan någon form av bearbetning från den som 

värvningsförbudet gäller för. 

3) Klausulerna får i normalfallet inte gälla i mer än sex månader, därefter anses 

arbetsgivarens intresse av dessa klausuler ha ”klingat av” enligt AD. 
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