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English Summary 
 

This thesis is about the usability of competition clauses (Hereafter CC). In Danish law there is no 

prohibition of CC and in fact such clauses are often used by employers in Denmark and also often 

enforced. Danish employers and companies enjoy protection against unauthorized disclosure of 

information by a Danish law called “markedsføringsloven”. Within this it is illegal for former 

employees to bring the protected information to another competitor in a malicious purpose. A 

general employee is protected by the Danish law “aftaleloven”, which give regulations about a 

contract’s unreasonableness towards the weakest party – the employee. Concerning CC another law 

is the Danish “funktionærlov”, which protects employees who have a job in which they are highly 

trusted and therefore are likely to have a CC in their contract. There can be a problem about the 

workers mobility because of the restrictions a CC provides. In this it is questioned whether the 

employers’ interests within the legislation seem to be observed more than the consequences for the 

employee and the regional economy. 

In European law the treaty and other legal principles protect the freedom of workers mobility; 

especially jurisprudence shows that workers mobility is very important within the European Union. 

A hypothetical question to the ECJ, the European Court of Justice, analyzing the courts arguments 

in a former case, the Bosman–case, will show how the ECJ possibly will view CC. 

The juridical analysis and discussion is not enough to judge the problem about CC. An economic 

analysis is needed to determine whether it can be said that a CC is efficient or not. Therefore it is 

analyzed how such a clause will lead the parties to invest ex ante. These conclusions will 

demonstrate the effects of a CC and show how the parties examine it. Further, it is studied why 

employees want the engage in a CC when it is definite, that the clause can bring implications for the 

employee’s job situation among others, after the relationship ends. It is also empirically stated that a 

CC has consequences for the regional economy, therefore it will be analyzed whether the negative 

effects outweighs the positive or the opposite. The analysis is helpful if the Danish politicians are 

about to make any changes in this area. 
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KAPITEL 1 PROBLEMSTILLING 
1.1 INDLEDNING 
 

Det danske samfund har udviklet sig fra et industrisamfund til et videnssamfund, og tilsvarende er 

de fleste danske virksomheder i dag at betragte som vidensbaserede. Virksomhederne er i højere 

grad afhængige af deres medarbejdere og af den enkelte medarbejders spidskompetencer, som 

udgør en væsentlig ressource for virksomheden. Virksomhederne er blevet sårbare over for 

medarbejdernes mulighed for at påføre virksomheden konkurrence, og fristelsen til at pålægge 

konkurrenceklausuler er stigende
1
. 

Konkurrenceklausuler tjener det hovedformål at beskytte arbejdsgiveren mod konkurrence fra 

medarbejderen. Der er altså tale om virksomhedens interesse i at beskytte den konkurrenceevne, 

som virksomheden har opnået gennem investering i blandt andet human ressource. Klausulerne kan 

være et problem, blandt andet fordi arbejdstageren har en stor interesse i at kunne udnytte sine 

kvalifikationer inden for sin hidtidige branche og inden for sine uddannelsesmæssige og faglige 

kvalifikationer i øvrigt. De påvirker derfor arbejdstagerens jobmuligheder og værdi på det danske 

såvel som det europæiske arbejdsmarked. Mobilitet, som omtales i specialet, dækker også over 

mobilitet til at kunne starte egen virksomhed op. 

Samfundsøkonomisk er hensynet til begge parter anerkendelsesværdige. Samfundet har en interesse 

i og pligt
2

 til at skabe rige muligheder for arbejdskraftens frie bevægelighed samt effektiv 

udnyttelse af arbejdstagernes investering i uddannelse. Der er også en samfundsinteresse i at give 

arbejdsgivere immaterielretlig beskyttelse af viden for derved at skabe incitamenter til at producere 

viden, herunder at fremme etableringen af nye virksomheder. 

 

 

 

 

                                                           
1
 Se bemærkningerne til Lovforslaget 172, 3. februar 1999 

2
 Jf. de EU-retlige regler om arbejdskraftens frie bevægelighed inden for EU, TEUF artikel 45. 
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1.2 PROBLEMFORMULERING 

Problemformuleringen ser ud som følger; 

 

FIGUR 1: PROBLEMFORMULERING 

 

1.2.1 Problemstilling 

Juridisk ligger problematikken i konkurrenceklausulers hæmmede mobilitet. Det er spørgsmålet, 

hvorvidt arbejdsgiverens interesse i beskyttelse af viden er afdækket i den eksisterende lovgivning. 

Det er også spørgsmålet, om konkurrenceklausuler er forenelige med den gældende EU-lovgivning 

om arbejdstagerens frie bevægelighed i medlemslandene. 

Økonomisk er problemet, om klausulerne er gavnlige, med en økonomisk betragtning af, om 

konkurrenceklausuler giver optimale investeringsincitamenter for parterne, og om de gavner 

samfundets økonomi. 

 

 

 

Konkurrenceklausulers anvendelighed: 

Juridisk; 

Hvad er omfanget af 
konkurrenceklausulers beskyttelse i 

forhold til eksisterende lovgivning i DK og 
hvordan vil man i EU-retlig sammenhæng 

anskue en sådan konkurrenceklausul- 
beskyttelse?? 

Økonomisk; 

Er konkurrenceklausuler efficiente? 
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1.3 FORMÅL MED SPECIALET 

Det er målet at analysere konsekvenserne af konkurrenceklausuler. Konkurrenceklausuler giver an-

ledning til problematikker, der taler i retning af, at der er behov for en klarlægning af klausulernes 

rækkevidde og formål, når man tænker på den hæmmede mobilitet såvel i Danmark som i hele EU. 

Dernæst er det væsentligt at afdække efficiensen med henblik på at undersøge, hvorvidt der er 

behov for ændringer på det nævnte område, så situationen på markedet kan forbedres, hvis den da 

skal det. 

Problemstillingen er ikke alene interessant, fordi det i 1998 blev fremført i et lovforslag
3
, at det ikke 

var hensigtsmæssigt med et forbud mod konkurrenceklausuler, men også fordi nyere undersøgelser
4
 

fra 2010 sætter konkurrenceklausuler i et andet lys. 

 

1.4 SYNSVINKEL 

Projektet anskuer problematikken fra en samfundsmæssig synsvinkel. Den gældende lovgivning har 

konsekvenser for arbejdsgiverne i form af beskyttelse af viden i en konkurrencemæssig sammen-

hæng og såvel for arbejdstagerne i form af en væsentlig begrænsning i mobiliteten på arbejds-

markedet. På den baggrund kan man sige, at samfundet har en væsentlig interesse i en hensigts-

mæssig lovgivning på området, således at der både henses til effekten af beskyttelse af viden i 

kommerciel sammenhæng, men samtidig også henses til nødvendigheden af et fleksibelt arbejds-

marked, hvor arbejdstagerne på sin vis frit kan søge arbejde. 

Mere konkret er det et samfundsmæssigt problem, hvis der ikke for virksomhederne er incitamenter 

til at ville investere og innovere, og ligeledes et problem hvis arbejdstagerne fastholdes i uhensigts-

mæssige positioner, hvor de blandt andet tvinges ud i ledighed. 

 

 

  

                                                           
3
 Bemærkningerne til Lovforslaget 172, 3. februar 1999 

4
 Samila og Sorenson 2010, undersøgelse af venturekapital, se kapitel 3 for nærmere gennemgang 
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1.6 TEORI 

1.6.1 Retsteori 

Den retspositivistiske retsteori adskiller ret og moral og betragter retsvidenskaben ud fra, hvad 

retten er og ikke, hvad retten bør være
5
. Retspositivismen analyserer, hvordan man skal forstå 

retsvidenskaben. 

Retsteorien i den juridiske analyse er den realistiske retsteori, som udspringer af retspositivismen. 

Foregangsmanden for retsrealismen er Alf Ross (herefter Ross). Retsrealismen er den mest 

accepterede tilgang til juraen i Skandinavien. I henhold til nærværende speciale skal Ross’ realis-

tiske retsteori analysere, hvad gældende ret er for konkurrenceklausuler og virksomhedsbeskyt-

telsen af den særlige viden. 

Ifølge Ross skal retsvidenskaben kunne forudsige en eventuel dom, hvorved det bekræftes om et 

juridisk udsagn er sandt eller falskt. Retsrealismen søger at gøre retsvidenskaben (retsdogmatikken) 

til videnskab ved at kunne udfinde gældende ret, som er empirisk understøttet
6

. Ligesom 

retspositivismen sondrer Ross skarpt mellem ret og moral, og omdrejningspunktet i retsrealismen er 

således, at retsvidenskaben er en beskrivelse af gældende ret, altså hvad der er gældende ret, og 

ikke hvad der bør være gældende ret. Ross opstiller sin retskildelære med udgangspunkt i de 

retskilder, som domstolene vil benytte, snarere end hvad de bør benytte for at nå frem til en 

afgørelse. 

I specialet er der benyttet de relevante kilder for at kunne afgøre situationen, hvorvidt den viden, 

konkurrenceklausuler beskytter, er beskyttet i eksisterende lovgivning, og derpå om konkurrence-

klausuler er forenelige med EU-retten. Den måde Ross således får verificeret retsteorien er, når en 

regel forpligter og påvirker en dommer til en given påstand om gældende ret, som dermed bliver 

verificerbar. 

Retssociologien er en del af retsvidenskaben, og er i nærværende speciale vigtig for en vurdering af 

gældende ret. En af retssociologiens hovedopgaver er at undersøge, hvordan samfundet har påvirket 

den retlige udvikling, og hvordan retten har påvirket samfundet
7
. Retssociologiske undersøgelser 

analyserer altså, hvordan retsregler i praksis virker i samfundet. Retssociologi kan derfor bidrage 

med analyser af, hvordan gældende ret om konkurrenceklausuler virker og har virket. 

                                                           
5
 Nielsen mfl. (2008, side 341) 

6
 Ibid (2008, side 368) 

7
 Ibid (2008, side 29) 
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Retssociologien kan således pege på, at eksisterende regler ikke opnår den tilsigtede virkning eller 

endda har en række utilsigtede negative virkninger og kan derfor danne grobund for en analyse af 

forholdet med henblik på at skulle gennemføre en ændring af reglerne på det givne område. 

Specialet udfinder således gældende ret i overensstemmelse med Ross’ realistiske retsteori. Det 

betyder altså, at den juridiske analyse indeholder de danske retsregler, der har værdi for at kunne 

vurdere konkurrenceklausuler. Ligeledes inddrages dansk retspraksis, idet det er en del af gældende 

ret, hvoraf retssociologien skaber en vurdering af konkurrenceklausulers effekt i samfundet. 

Fordi den juridiske analyse i særdeleshed også fokuserer på den EU-retlige regulering, er det værd 

at nævne, at der i EU-retten ikke, på samme måde som for nationale retssystemer, kan tales om en 

decideret retsteori. På baggrund af EU-rettens øgede indflydelse kan man derfor synes, at der er 

behov for en tydeliggørelse af EU-retten i retsteorien eller måske behov for en egentlig EU-

retsteori
8
. 

Man kan teoretisk tale om, at hvis der eksisterer en retsteori for EU-retten, er det den såkaldte 

institutionelle retsteori. Institutionel retsteori er en videreudvikling af retspositivismen
9
 og kort 

beskrevet handler retsteorien, ifølge MacCormick og Weinberger (1986), om at finde et fundament 

for de to gensidigt afhængige discipliner; retsdogmatikken og retssociologien
10

. Der indgår i den 

institutionelle retsteori såvel rå fakta som erkendelse af det eksisterende. Erkendelse af eksisterende 

regler handler om, at der i de forskellige nationale retssystemer findes regler, der ikke nødvendigvis 

findes i samtlige lande. Rå fakta er således fakta om, hvorvidt retssociologien kan fortælle, hvor-

ledes reglerne rent faktisk bliver anvendt
11

. Idet EU-retten, i forhold til de nationale retssystemer, er 

forholdsvis ny, er retsudviklingen heller ikke lige så fremskreden, det er derfor ikke muligt at sige 

noget om, hvornår eller om en EU-retlig retsteori vil opstå. 

Blandt andet på grund af EU-rettens forrang, inddrager retsvidenskabelige forfattere EU-retten i de 

retsteoretiske opfattelser, der er gængse i forfatterens hjemland og på den måde kan man sige, at en 

dommer i Danmark, med Ross’ retskildelære, vil fortolke EU-retten som en del af gældende ret. 

Hvis retsrealismen således er retsteorien for EU-retten, danner de EU-retlige regler hjemmel på lige 

                                                           
8
 Nielsen mfl. (2008, side 451) 

9
 Ibid (2008, side 465) 

10
 Ibid (2008, side 453) 

11
 Ibid (2008, side 455) 
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fod med andre retskilder i Danmark. Dette er således den retsteori, som anvendes for EU-retten i 

specialet. 

 

1.6.2 Økonomisk Teori 

Hvorvidt konkurrenceklausuler er efficiente er tilsyneladende ikke givet på forhånd. Der indgår 

således to modsatrettede hensyn ved en konkurrenceklausul; arbejdsgiverens beskyttelsesinteresse 

og arbejdstagerens mobilitet. Nærværende afsnit introducerer de økonomiske teorier, der bruges til 

at beskrive og undersøge specialets problemstilling. 

Retsøkonomisk teori anvender retsvidenskabens regler til at undersøge efficiens. Der er derfor i 

retsøkonomisk perspektiv tale om en analyse af reglerne og således ikke af markedet
12

. Retsteorier 

kan ikke, som nævnt ovenfor, forklare en agents adfærd og de økonomiske konsekvenser, hvorfor 

retsøkonomien er et vigtigt bidrag for at kunne give et svar på specialets problemformulering. 

Retsøkonomien blev med Ronald H. Coases transaktionsomkostningsteori særdeles fremtræden. 

Retsøkonomi går således ud på at analysere retten, og selvom retsøkonomi ikke er en retskilde i 

eksisterende retsteori, er en sådan analyse af betydning for fortolkningen af den gældende regel. 

I første del af specialets kapitel 3 er det den neoklassiske teori om agenters adfærd og rationalitet, 

der danner grobund for analysen på lige fod med rets – og kontraktsøkonomisk teori. Det betyder, at 

de nævnte teorier skal forklare retsreglens implikationer og konsekvenser. Ronald H. Coase’s 

transaktionsomkostningsteori er den grundlæggende teori og med den undersøges og stilles der 

spørgsmålstegn ved forskellige retsregler og ligeledes ved teoriens forklaringsniveau for 

konkurrenceklausulsituationen. Den nævnte teori skal afdække de økonomiske konsekvenser på 

mikroøkonomisk niveau.  

Afsnittet herefter inddrager den behavioralistiske økonomiske teori. Denne teori skal afdække nogle 

andre aspekter af en konkurrenceklausul, som ikke findes i traditionel økonomisk teori. Den 

behavioralistiske teori gør op med rationalitetsteorier og søger at forklare, hvorfor agenter træffer 

beslutninger, som de gør, hvorfor det ikke er beslutningsudfaldet, men beslutningsprocessen, der er 

afgørende. Den behavioralistiske teori er derfor relevant i undersøgelsen af, hvorvidt der kan siges 

noget entydigt om konkurrenceklausulers efficiens. 

                                                           
12

 Nielsen mfl. (2008, side 417) 
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Den sidste del af den økonomiske analyse vil inddrage makroøkonomisk teori. De foregående afsnit 

behandler konkurrenceklausulsituationen på et mere mikroøkonomisk plan, hvorfor det er relevant 

at hæve analysen op på et højere undersøgelsesplan ved at inddrage samfundsøkonomiske aspekter. 

De samfundsmæssige konsekvenser analyseres ved en nylig empirisk understøttet analyse fra 2010. 

Teorierne anvendes til at finde nyttige begreber, til at forklare konkurrenceklausulproblematikken, 

fordi teorier er forenklinger af virkeligheden og uden disse ville analyser af virkeligheden blive alt 

for komplekse
13

. 

 

1.7 METODE 

1.7.1 Juridisk Metode 

Specialet vil primært have en teoretisk tilgang, hvor der tages udgangspunkt i nuværende retsakter 

og den markedstilstand, som der dannes på baggrund heraf. Retsdogmatikken indgår som 

retsvidenskab i retsrealismen og danner herfor baggrund for den juridiske metode. 

Man kan sige, at metoden på sin vis er todelt. Den første del handler om, at udfinde nationale 

retskilder, der angår beskyttelse af viden med henblik på at undersøge, om en konkurrenceklausul 

har enslydende beskyttelse med eksisterende lovgivning i Danmark. Diskussionen går derfor på, 

hvorvidt der foreligger et nationalt problem i konkurrenceklausuler. 

Anden del består i at kvalificere, hvordan retstilstanden vil blive betragtet i EU-retlig sammenhæng 

ud fra de retskilder, der indrammer EU-retten. For at EU-domstolen kan betragte og således afgøre 

en sådan situation, er det nødvendigt, at den nationale domstol stiller et præjudicielt spørgsmål, så 

EU-domstolen ikke overtræder kompetencefordelingen. EU-domstolen har kompetence til at 

fortolke EU-retten og ikke national ret, så det er væsentlig at finde ud af, om den retstilstand, som 

eksisterer i Danmark, er forenelig med EU-retten. Derfor stilles der et hypotetisk præjudicielt 

spørgsmål til EU-domstolen, som, fordi det er hypotetisk, besvares af undersøgeren ved hjælp af 

retskilderne i EU og især EU-retspraksis. 

Retsdogmatikken har til formål at beskrive gældende ret og fortolke den. De retskilder, der 

anvendes, er således markedsføringslovens §§ 1 og 19 med henblik på at afdække, hvilken beskyt-

telse arbejdsgiveren opnår heri. Dernæst aftalelovens §§ 36 og 38, der regulerer henholdsvis urime-
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lige aftaler samt konkurrenceklausuler. Dette er de aktuelle bestemmelser for tilsidesættelse af 

erhvervsbegrænsende aftaler. Funktionærlovens § 18 regulerer konkurrenceklausuler pålagt særligt 

betroede funktionærer. 

Reglernes teoretiske betænkninger, politiske ophav, forarbejder og dets lige vil blive anvendt til at 

klarlægge omfanget af vidensbeskyttelse samt konkurrenceklausulers anvendelse og effekt på 

arbejdstagerens mobilitet på arbejdsmarkedet. 

Anden del undersøger de EU-retlige regler på området for arbejdstageres frie mobilitet i EU. Som 

beskrevet ovenfor, er der for så vidt endnu ikke klarlagt nogen bestemt EU-retlig retsteori, hvorfor 

der således heller ikke findes en decideret EU-retlig metode. Den retsdogmatiske metode danner 

ramme for behandlingen af de EU-retlige regler. Derfor analyseres først EU-retlige reglers (direkte) 

anvendelighed, forrang og den EU-retlige konforme fortolkning for at klargøre, hvorvidt og i 

hvilket omfang de danske regler skal følge de EU-retlige regler. For at gøre analysen fyldestgørende 

er det nødvendigt at analysere EU’s retsprincipper, som også klarlægger EU’s kompetence og 

betydning i forhold til de nationale stater. De mest betydningsfulde bestemmelser findes i EU’s 

Charter om Grundlæggende rettigheders artikel 21 og artikel 15, Traktaten om den Europæiske 

Unions Funktionsmådes (TEUF) artikel 45
14

 og ikke mindst EU’s retspraksis ved Bosman-

dommen.  Analysen af Charteret og traktaten skal tjene til at undersøge, hvorvidt problematikken 

om konkurrenceklausuler således er et EU-retligt problem. Den vigtigste del er sammenligningen 

mellem eksisterende EU-retspraksis, her Bosman-dommen, og et hypotetisk præjudicielt spørgsmål, 

som skal belyse en diskussion af, hvorvidt EU-domstolen mener, at konkurrenceklausuler er en 

begrænsning af den frie bevægelighed og hvorvidt de vil tillade denne form for begrænsning.  

 

1.7.2 Økonomisk Metode  

Metode skal fremtvinge en konkretisering og afklaring af specialets formål. Fremgangsmåden er, at 

en konkurrenceklausul vil blive analyseret som en eksternalitet. I forhold til transaktions-

omkostningsteorien, hvor rettighedsfordelingen ikke spiller en rolle, vil en analyse af forskellige 

retsregler, undersøge, hvorvidt retsøkonomien kan sige noget fyldestgørende om konkurrence-

klausulers efficiens. På denne måde undersøges teoriens forklaringsniveau for rettighedsfordelingen 
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og således undersøges, om der kan siges noget entydigt om en konkurrenceklausuls efficiens på 

baggrund af investeringsniveauerne. 

Fordi en konkurrenceklausul er en aftale mellem arbejdsgiveren og arbejdstageren, er det relevant 

herefter at undersøge behavioralistisk teori. Analysen skal behandle, hvorvidt der foreligger 

kognitive begrænsninger hos arbejdstageren, idet sådanne begrænsninger givetvis kan sætte 

hindringer for indgåelsen af optimale aftaler. Den behavioralistiske teori kan også give indikationer 

på, i hvor stort et omfang konkurrenceklausuler indgås. 

Med henblik på at kunne benytte de fundne resultater til at ændre lovgivningen, er det nødvendigt at 

hæve undersøgelsesniveauet, så der også ses på problematikken samfundsøkonomisk. Hvis der skal 

tages en begrundet retspolitisk beslutning, er det en vigtig synsvinkel. Analysens sidste del 

indeholder derfor en sådan undersøgelse, der tager udgangspunkt i en nylig empirisk undersøgelse 

om venturekapital og håndhævelse af konkurrenceklausuler. Heri skal det vise sig, hvorledes 

investeringsniveauerne påvirker den regionale økonomi. 

 

1.8 JURIDISK AFGRÆNSNING 

For at sikre en dybdegående analyse og diskussion har det været nødvendigt at afgrænse flere 

relevante problemstillinger. Dette gør ikke fokusområdet mindre relevant, men sikrer i stedet en 

specifik afklaring på problemformuleringen. 

Der vil ikke blive behandlet problemstillinger, der angår patent- eller varemærkelovgivningen, da 

opgaven vil dreje sig om arbejdstagerens mobilitet frem for generelt at afdække arbejdsgiverens 

behov for immaterielretlig beskyttelse. Ligeså vil lovbekendtgørelsen om arbejdstageres opfindelser 

i henhold til funktionærlovens § 18, stk. 1, 2.pkt. om udnyttelsesretten til en af funktionæren gjort 

opfindelse heller ikke medtages i projektet. Dette skyldes, at denne ikke er relevant i den samlede 

konklusion, når fokus netop er arbejdstagerens hæmmede mobilitet, idet denne ikke direkte 

hæmmer arbejdstagerens muligheder for at tage konkurrerende arbejde. Denne lovgivning er dog 

endnu en beskyttelse af arbejdsgiverens viden og ret til viden, hvoraf arbejdstageren er begrænset. 

Der afgrænses også overfor kundeklausuler i funktionærlovens § 18a. Disse er reguleret nogenlunde 

ens med konkurrenceklausuler, men er relevant at have med til at kunne underbygge 

arbejdstagerens hæmmede mobilitet, hvorfor der kunne skrives et særskilt speciale om disse. 
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Kundeklausuler kan – i deres umiddelbare form – siges at have en mere indirekte hæmmende effekt 

på arbejdstagerens mobilitet på arbejdsmarkedet, hvorfor projektet behandler konkurrenceklausuler, 

da disse tilsyneladende kan hæmme den direkte mobilitet mere end kundeklausuler. 

Udover kunde- og konkurrenceklausuler findes i Danmark flere forskellige arbejdsmarkeds-

klausuler såsom uddannelses- og jobklausuler, som kan udgøre en anden form, hvorved arbejds-

tageren er hæmmet i sin mobilitet. Når specialets fokus således er konkurrenceklausulers effekt, er 

det selvsagt, at de nævnte ikke behandles, dog kunne andre arbejdsmarkedsklausuler være relevante 

for en helhedsvurdering af konkurrenceklausulers rimelighed. 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 492/2011 af 5. april 2011 om arbejdskraftens 

frie bevægelighed inden for Unionen og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF af 29. 

april 2004 (Opholdsdirektivet), som sammenskriver flere direktiver og ophæver art. 10 og 11 i 

forordning 1612/68/EØF og Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 

(Beskæftigelsesdirektivet) vil ikke blive analyseret i anden del af det juridiske kapitel, idet svaret 

søges løst i EU-retspraksis. Forordningen og direktiverne er relevante til at støtte op om det EU-

retlige grundlag, men tjener ikke til fyldestgørende at besvare problemformuleringen, idet der 

ønskes en besvarelse af, hvorledes EU-domstolen vil anerkende en konkurrenceklausul. 

 

1.9 ØKONOMISK AFGRÆNSNING 

Økonomisk afgrænses der fra en empirisk undersøgelse samt statistik. Det ville gøre mit arbejdsfelt 

bredere i perspektivet og sætte nogle mere konkrete fakta på problematikken og især bevise 

størrelsen. 

Der er ingen diskussion af efficiensbegreberne og disses faldgrupper. Det ville være relevant for en 

dybere undersøgelse af, hvis en given ændring af en retsregel skulle finde sted på baggrund af 

eventuel efficiens. 

Den behavioralistiske teori ses ikke i forhold til arbejdsgiverens begrænsninger. Arbejdsgiverens 

begrænsninger ville udvide analysen og forklare, hvor lovgiver i givet fald potentielt kunne sætte 

ind for at øge indgåelsen af fordelagtige aftaler, hvis der skal gribes ind. 
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Der er ikke tale om sagkyndige på området, da man må formode, at disse således kender til 

konsekvenserne ved at indgå en konkurrenceklausul og det derfor er vurderet, at disse tager hensyn 

til det i deres beslutning. 

Arbejdstagerens indsats behandles ikke som særskilt analyse. En sådan analyse ville kunne forklare, 

hvorvidt en konkurrenceklausul kan skabe incitamenter for arbejdstageren eller det omvendte og i 

givet fald hvor. 

 

1.10 KILDEKRITIK 

1.10.1 Juridiske kilder 

Retskilderne er på sin vis allerede kommenteret i retsteorien og den juridiske metode. Alligevel bør 

man validere kilderne. I analysen er der anvendt juridiske bøger, lovgivning, officielle 

betænkninger og bemærkninger, hjemmesider samt artikler. 

De juridiske bøger er tillagt troværdighed, blandt andet fordi de fleste af dem henvender sig til den 

studerende, hvorfor begrebsapparatet og fremgangsmåden i behandlingen af emner er objektiv og 

grundig og er således generelt ikke udtryk for den enkelte forfatters holdning. 

De danske love er udtryk for de politiske beslutninger, der træffes. Kilden kan derfor ikke kritiseres 

som invalid, men politisk kan man sagtens kritisere den. Retspraksis og især EU-retspraksis bør 

man anvende med en vis form for påpasselighed. Man kan ikke anse en dom som et endegyldigt 

svar, men man kan anvende dommen til fortolkning. EU-domme kan man tillægge større vægt, hvis 

de er afsagt i store kammer. Bosman-sagen er afsagt med syv dommere. Til syvende og sidst er det 

den givne dommer i den givne sag, der kan træffe en beslutning. 

Betænkninger og bemærkninger til lovforslag er tillagt vægt, fordi de blandt andre er udtryk for 

lovgivers overvejelser i forbindelse med det enkelte forslag. Man kan tale om, hvorvidt der er en 

tendens i disse bemærkninger, eksempelvis fordi de EU-retlige konsekvenser ikke nødvendigvis 

tillægges vægt jf. ordlyden ”Den foreslåede ændring af reglerne om konkurrenceklausuler mv. har 

ikke nogen EU-retlige aspekter”
15

. Kritikken går da på, at der kan være tale om en subjektiv 

tendens. 
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Hjemmesiderne og artiklerne kan kritiseres for deres subjektivitet. En given holdning fra en given 

hjemmeside med videre er da udtryk for den enkelte skribents holdning og således ikke for en 

samfundsmæssig objektiv begrundelse. 

En kritik af indholdet i nærværende speciale skal rettes mod eventuelle manglende kilder. Med det 

menes, at det ikke er al information, for at give en fyldestgørende analyse, der er tilgængelig. 

 

1.10.2 Økonomiske kilder 

I den økonomiske analyse, er der også anvendt lærebøger, men i noget mindre grad. Der er i stedet 

lagt stor vægt på videnskabelige artikler fra officielle artikelsamlinger. Der er imidlertid også 

forskel på artiklernes brug. 

Den selvstændige analyse af parternes investeringer i analysens første del, kan kritiseres for at være 

subjektiv. Derfor er der søgt supplerende litteratur hos andre teoretikere. Disse har ikke 

nødvendigvis samme fokus som specialet. Det gør ikke analysen mindre virksom, men betyder, at 

henvisninger til artiklen er anvendt med omtanke. 

Den del af analysen som omhandler arbejdstagerens kognitive begrænsninger inddrager flere 

videnskabelige artikler. Når man inddrager flere artikler og blot anvender dele af de forskellige, er 

der en fare for, at det blot er halve sandheder, der medtages. Imidlertid er det artiklernes empiriske 

resultat, der medtages til at drage en konklusion med dette speciales fokus. 

Analysens sidste del inddrager en artikel fra år 2010, der undersøger venturekapital i 

sammenligning mellem to stater i USA.  Undersøgelsens geografiske placering gør det vanskeligt at 

sige noget om danske tilstande. Dog kan kilden kvalitativt berette om mulige lignende problemfelter 

i andre lande eksempelvis Danmark. 
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1.11 STRUKTUR  

Kapitel 1 er indledning og introduktion til specialet. Kapitlet indeholder problemformuleringen, 

metode og teori samt afgrænsning og skaber et overblik over specialet.  

Kapitel 2 vil analysere reglerne, der omgiver konkurrenceklausuler med henblik på at diskutere 

konkurrenceklausulers anvendelighed og påvirkning på arbejdstagerens bevægelighed i Danmark 

og i EU.  

I kapitel 3 vil konkurrenceklausuler analyseres i en økonomisk sammenhæng med investerings-

niveauer, kognitive begrænsninger samt innovation og vækst. 

Kapitel 4 afrunder specialet ved at give en konklusion på det undersøgte. 

 

1.11.1 Disposition 

Kapitel 1 Problemstilling - Hvad er omfanget af konkurrenceklausulers beskyttelse i 
forhold til eksisterende lovgivning i DK og hvordan vil man i EU-
retlig sammenhæng anskue en sådan konkurrenceklausul 
beskyttelse? 

- Er konkurrenceklausuler efficiente? 
 

Kapitel 2 Konkurrenceklausulers 
omfang og EU-retlige 
konsekvens 

- Markedsførings-, aftale- og funktionærlovens retningslinjer på 
området for beskyttelse af viden 

- Diskussion af konkurrenceklausulers effekt på arbejdstagerens 
mobilitet i DK 

- De EU-retlige regler for arbejdstagerens mobilitet 
- Konkurrenceklausulers forenelighed med EU-retten, heri 

specielt EU-retspraksis  
- Delkonklusion 

Kapitel 3 Konkurrenceklausulers 
efficiens 

- Konkurrenceklausulers betydning for ex post forhandlinger 
- Konkurrenceklausulers påvirkning på arbejdstagerens og 

arbejdsgiverens investering 
- Arbejdstagerens kognitive begrænsninger 
- Konkurrenceklausulers betydning for innovation og vækst 
- Delkonklusion 

Kapitel 4 Konklusion  

 

TABEL 1: DISPOSITION 
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KAPITEL 2 KONKURRENCEKLAUSULERS JURIDISKE 

GRUNDLAG I DANMARK OG I EU 
 

2.1 MARKEDSFØRINGSLOVENS REGLER PÅ OMRÅDET FOR BESKYTTELSE 

AF VIDEN 

2.1.1 Introduktion 

Det er vigtigt for erhvervsdrivende, at de kan skille sig ud fra konkurrenterne bedst muligt. Dette 

sker netop ved kreative og alternative metoder til brug for blandt andet salg, markedsføring og 

kundekontakten. Når en medarbejder opnår solidt kendskab til disse metoder, bliver virksomheden 

sårbar over for denne viden hos medarbejderen. Konkurrenceklausuler er ikke reguleret i 

markedsføringsloven (herefter MFL), men MFL beskytter virksomheder mod medarbejderes brug 

af den opbyggede viden. 

 

2.1.2 Markedsføringslovens § 1 

Generalklausulen i markedsføringslovens § 1 har været under en konstant udvikling gennem 

årene
16

. I forbindelse med nærværende speciale er de relevante handlinger i henhold til MFL § 1 for 

eksempel produktefterligning
17

 eller anden slags snyltning på andre virksomheders kendetegn, som 

vil stride mod god markedsføringsskik. Det ligger heri, at arbejdsgiveren nyder beskyttelse i 

situationer, hvor der er en tilstræbt produktlighed. Det er ikke den tilfældige produktlighed, men 

snarere misbrug af ”viden” om den anden virksomhed.  

Markedsføringsloven er ofte på tale i ansættelsesretlig sammenhæng. Her er § 1 en supplerende 

beskyttelse af virksomhedens kendetegn mod produktefterligning og anden slags snyltning.  

Efterlignings- og snyltningsspørgsmålet opstår ofte efter samarbejdets ophør. Især hvis 

arbejdstageren har oparbejdet en betydelig viden om virksomheden, som virksomheden ikke ønsker, 

at konkurrenterne skal kende. Ansættelsesretligt kommer MFL § 1 i spil i de henseender, hvor en 

medarbejder har brugt viden fra en tidligere arbejdsgiver i markedsføringen ved sin nuværende 

arbejdsplads. I U.1982.1149.S forelå der en markedsadfærd blandt andet i strid med MFL § 1, idet 

der var tale om et produceret og markedsført rulletrappesystem, der til forveksling lignede en anden 
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 Betænkning fra 1973 til MFL 
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 MFL § 1, stk. 1, note 6 
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erhvervsdrivendes, da systemet tog sigte på samme brug og henvendte sig til samme kundekreds, 

som den oprindelige forhandlers. Sammenligneligheden var derfor ikke god markedsføringsskik. 

Endvidere var der til udviklingen af rulletrappesystemet brugt en viden fra et tidligere 

samarbejdsforhold, som ansås for snyltning i forhold til MFL § 9 (nu MFL § 19). Man kan derfor 

udlede af MFL § 1, at arbejdstageren har en loyalitetsforpligtelse over for virksomheden. 

MFL § 1 er en hovedbestemmelse og står derfor sjældent alene. Det betyder altså, at særreglerne i 

loven er eksempler på, hvad god markedsføringsskik for eksempel ikke er. Den bestemmelse, der i 

denne sammenhæng er vigtig i forhold til at vurdere arbejdsgiverens beskyttelse er MFL § 19. 

 

2.1.3 Markedsføringslovens § 19 

MFL § 19 handler om erhvervshemmeligheders beskyttelse, når der har været tale om et 

samarbejdsforhold mellem virksomheden og arbejdstageren. Ligesom MFL § 1 drejer beskyttelsen 

sig især om princippet om samarbejdspartneres loyalitetspligt
18

. De hensyn som beskrevet ovenfor, 

som MFL § 1 indirekte dækker, dækker § 19 således direkte.  

 Stk. 1 handler om, at medarbejderen ikke utilbørligt må skaffe sig eller forsøge at skaffe sig viden 

om virksomhedens erhvervshemmeligheder.  

MFL § 19, stk. 2 er især interessant. Den regulerer situationen, hvor en medarbejder retmæssigt har 

fået kendskab til erhvervshemmeligheder jf. ovenfor. Den viden, som medarbejderen har fået, må 

ikke ubeføjet viderebringes eller benyttes. Der skal altså ligge en klar aftale mellem virksomheden 

og medarbejderen, før medarbejderen må tage viden om erhvervshemmeligheder med sig og bruge 

den. 

I U.1986.268.S var en tidligere medarbejder i sidste halvdel af sin opsigelsesperiode blevet 

fritstillet. Arbejdstageren havde ved fritstillingsperiodens start taget kontakt til en ven og de var 

begyndt at producere opvaskemaskiner, som havde væsentlige elementer i lighed med den tidligere 

arbejdsgivers maskiner. Retten udtalte, at det var godtgjort, at arbejdstageren allerede ved 

fritstillingsperiodens start havde ”deltaget i drøftelser om fremstilling af en ny vaskemaskine
19

” og 

dermed allerede på det tidspunkt ville havde været berettiget bortvist, idet denne ubeføjet havde 

brugt sin viden om opvaskemaskinen allerede under sin ansættelse. I dommen var der tale om en 
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19

 Rettens konklusioner 
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adfærd i strid med MFL daværende § 9 (nu MFL § 19), idet arbejdstageren ikke havde opnået det 

fornødne samtykke. § 19 giver derfor arbejdsgiveren en beskyttelse såvel under som efter 

ansættelsen. 

Hvad der er erhvervshemmeligheder, er ikke klart defineret i MFL. Det skal imidlertid påpeges, at 

der for arbejdsgiveren findes beskyttelse af dennes immaterielrettigheder ved anden lovgivning. Det 

er blandt andet beskyttelse af en af virksomheden gjort ”opfindelse” gennem patentret, produkter 

beskyttes gennem ophavsret og beskyttelse af virksomhedens varemærke gennem varemærkeretten. 

Den viden, som ikke handler om eksempelvis virksomhedens udseende eller produkter, men som 

handler om for eksempel rabat- eller prispolitik, prisoplysninger, avanceudregninger
20

, 

markedsføringsstrategier, produktionsmetoder, kundekartotek, salgsmetoder, indsigt i kunder, 

leverandører, altså kendskab til følsomme oplysninger, beskyttes derfor som udgangspunkt efter 

MFL § 19. Ved en bedømmelse af en erhvervshemmelighed, skal informationerne, som den 

pågældende medarbejder har, vurderes som værende særegne for virksomheden og derfor ikke 

vurderes som almindelig faglig viden eller branchekendskab
21

. Lars Svenning Andersen opstiller 

imidlertid en rettesnor for, hvad der som udgangspunkt er særegen for virksomheden. 

”... der skal være tale om informationer, der 1) ikke er offentligt tilgængelige, 2) er specielle for den 

pågældende virksomhed, og 3) har betydning for virksomhedens konkurrenceevne
22

. 

Den viden, som medarbejderen har oparbejdet skal kunne påvirke virksomheden i en skadelig 

forstand. Det kan ved en tvistløsning være svært at adskille almindelig tilgængelig viden og erfaring 

indenfor området fra udnyttelse af den hemmelige knowhow. Det ligger imidlertid fast, at en offent-

lig annoncering, hvorpå arbejdstageren oplyser om sin ansættelse andetsteds, ikke er en overtræd-

else af MFL § 19 jf. U.1953.981.SH. Også selvom denne oplysning givetvis ville kunne tiltrække 

kundebekendtskaber fra et tidligere ansættelsesforhold
23

.  

 MFL § 19 opererer med en længdemæssig udstrækning for beskyttelsen. Beskyttelsen varer jf. § 

19, stk. 2 i 3 år fra ansættelsens eller samarbejdets ophør jf. U.1980.717.H. MFL §§ 1 og 19 gælder 

således i jf. ovenfor samt også 3 år efter eksempelvis et ansættelsesforholdsophør.  
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En overtrædelse af bestemmelserne i det løbende ansættelsesforhold udgør en grov misligholdelse 

af ansættelseskontrakten, hvor arbejdsgiveren kan stoppe for lønudbetalingen og der kan tillige 

gives sanktioner for en sådan overtrædelse i medfør af strafbestemmelserne. Overtrædelse af MFL § 

19 er sanktioneret i § 27, jf. §§ 20 og 30. MFL § 20 bestemmer retsmidlerne, hvor ”den, der 

krænker … en andens ret…, skal betale et rimeligt vederlag herfor”. MFL § 27 regulerer i denne 

sammenhæng retsforfølgningen, hvor ”enhver med retlig interesse… kan anlægge sag om forbud, 

påbud, erstatning og vederlag efter § 20”. Og endelig strafbestemmelsen i § 30, hvor overtrædelse 

af MFL § 19 straffes med bøde eller fængsel. 

Udover bødestraf med videre er der også almindelige erstatningsretlige konsekvenser, idet 

medarbejderen ved overtrædelse af MFL skal dække arbejdsgiverens eventuelle tab, som følge af 

overtrædelsen. 

I litteraturen er der enighed om
24

, at loyalitetsforpligtelsen ikke umiddelbart giver arbejdsgiveren 

samme beskyttelse som en aftalt konkurrenceklausul, blandt andet fordi MFL ikke forhindrer 

arbejdstageren i at tage ansættelse hos en anden arbejdsgiver og fordi der ved overtrædelse af MFL 

ikke er aftalt nogen konventionalbod mellem parterne. Dog er der ikke nødvendigvis aftalt en 

konventionalbod i en konkurrenceklausul. Desuden er der et bevismæssigt problem i forhold til, at 

arbejdsgiveren skal godtgøre, at der foreligger en overtrædelse af MFL, hvorimod ved en konkur-

renceklausul skal arbejdsgiveren ikke godtgøre nogen skadelig videregivelse af viden, men blot 

dokumentere arbejdstagerens ansættelse hos en konkurrent. MFL beskytter således arbejdsgiveren 

mod alt for hårdhændet udnyttelse af … viden
25

. Der er imidlertid fokus på hensynet til den 

erhvervsdrivende ved iagttagelse af MFL.  

 

2.2 AFTALELOVENS REGLER PÅ OMRÅDET FOR URIMELIGE AFTALER OG 

KONKURRENCEKLAUSULER 

2.2.1 Introduktion 

En konkurrencebegrænsningsaftale, der pålægger den ene part ikke at optræde på en given måde for 

at beskytte arbejdsgiveren mod skadelig konkurrence, er, ligesom andre aftaler af formueretlig 

karakter, omfattet af AFTL (herefter AFTL). AFTL er generel og gælder derfor ikke for en nærmere 
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bestemt medarbejdergruppe, men gælder for alle med eksempelvis en konkurrencebegrænsende 

aftale, såvel en funktionær som ikke funktionær vil således kunne påberåbe sig beskyttelsen i 

AFTL. 

 

2.2.2 Aftalelovens § 36 

I relation til konkurrencebegrænsende aftaler indeholder AFTL en bestemmelse i § 36, som 

omhandler tilsidesættelse af urimelige aftaler. I 1975 blev AFTL § 36 indsat som en ny 

generalklausul
26

, motiveret af et ønske om øget beskyttelse af forbrugeren mod urimelige 

standardvilkår
27

.  Ønsket med § 36 var blandt andet at give hjemmel til at tilsidesætte alle slags 

aftaler, hvorfor formuleringen af § 36 netop giver domstolen en forholdsvis fri adgang til at gribe 

regulerende ind i aftaleforhold for hel eller delvis at tilsidesætte eller ændre aftalen, hvis det 

skønnes urimeligt eller i strid med redelig handlemåde at gøre aftalen eller retsforholdet gældende.  

§ 36 er en såkaldt ”retlig standard”
28

 i form af en rimelighedsnorm. Beskyttelsen angår også 

situationer, hvor den ene part i et ansættelsesforhold har misbrugt sin overlegne stilling for på den 

måde at blive stillet urimeligt gunstigere end den anden part. AFTL § 36 regulerer brugen af 

standardkontrakter med urimelige aftalevilkår. En standardaftale med en tilhørende konkurrence-

klausul indeholder ofte solide overvejelser hos den stærke og mere sagkyndige part, hvor indholdet 

derfor ikke nødvendigvis på rimelig vis afbalancerer parternes interesser. I en situation med høj 

arbejdsløshed og hvor der er flere kvalificerede kandidater om et givent job, er det ofte ”take it or 

leave it”-kontrakter, hvor arbejdsgiveren har helgarderet sig i form af al potentiel beskyttelse uden 

nødvendigvis at højne lønnen. 

De kriterier, der indgår i bedømmelsen efter § 36 er bestemt i AFTL § 36, stk. 2, hvorefter der ved 

afgørelsen af en aftale skal tages hensyn til forholdene ved aftalens indgåelse, aftalens indhold og 

senere indtrufne omstændigheder. En § 36-vurdeirng er således en helhedsvurdering, hvori der 

lægges vægt på selvsagt ovenstående, men også parternes tilhørsforhold i forbindelse med 

forhandlingsstyrken mellem parterne. Derudover indeholder § 36-vurderingen også hensyn til 

fremgangsmåden ved aftalens indgåelse samt eventuelle tilknyttede mundtlige løfter
29

. 
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§ 36-vurderingen kan især være betydningsfuld i en ansættelsessituation, hvor den kommende 

medarbejder ikke nødvendigvis har haft en reel mulighed for at overskue konsekvenserne af en 

eventuel accept af et aftalevilkår. En sådan accept uden eftertanke kan for eksempel ske på grund af 

mangel på viden om omfanget af konkurrenceklausulen eller eventuelt på grund af pres fra en 

finans- eller personlig økonomisk krise, som gør, at der accepteres urimelige vilkår, som under 

normale omstændigheder ikke ville have været accepteret. Yderligere svar på hvorfor en sådan 

accept vil ske, findes i opgavens kapitel 3 under de kognitive begrænsninger. 

Helhedsvurderingen i § 36, som også angår senere indtrufne omstændigheder, bevirker en væsentlig 

udvidelse af adgangen til at tilsidesætte aftaler
30

. Dog er § 36 ikke ofte anvendt til tilsidesættelse af 

konkurrenceklausuler, men derimod anvendt ved nedsættelse af en eventuelt aftalt konventionalbod. 

Retspraksis vidner om, at domstolen er tilbageholdne med at anvende AFTL’s generalklausul ved 

konkurrenceklausuler
31

. Man kan sige, at tilbageholdenheden skyldes den brede og upræcise 

standard af ”rimelighed”, og derfor er § 36 ofte påberåbt i sammenhæng med overtrædelse af en 

anden bestemmelse i AFTL. Der skal derfor helt særlige omstændigheder til, før en 

konkurrenceklausul tilsidesættes efter § 36. 

 

2.2.3 Aftalelovens § 38 

I 1975, med indførelsen af generalklausulen i AFTL § 36, blev AFTL § 38 samtidig revideret. 

Revideringen betød, at udtrykket ”utilbørlig” blev erstattet af ”på urimelig måde”
32

, således at der 

ikke skal mere til for at tilsidesætte en konkurrenceklausul efter § 38 end for tilsidesættelse af andre 

aftaler efter § 36. 

 

2.2.3.1 Aftalens modsatrettede hensyn 

Bestemmelsen i AFTL § 38 fastslår, at man ikke er omfattet af en konkurrenceklausul, hvis den 

med hensyn til tid, sted eller andre forhold går videre and påkrævet for at beskytte arbejdsgiveren 

imod konkurrence fra arbejdstageren eller på urimelig måde indskrænker arbejdstagerens 

muligheder for anden beskæftigelse inden for sit erhverv. Det må derfor konstateres, at der må ske 
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en afvejning af de to modsatrettede hensyn indeholdt i bestemmelsen. På den ene side omfanget af 

arbejdsgiverens beskyttelse mod konkurrence og på den anden side arbejdstagerens beskyttelse af 

sin erhvervsfrihed
33

. 

I AFTL § 38, stk. 1, sidste pkt., hedder det, at vurderingen også skal angå en betragtning af 

arbejdsgiverens interesse i at opretholde klausulen. Hvis klausulen går videre, end det ovenfor 

anførte, kan den tilsidesættes helt eller delvist, idet ordene ”for så vidt” relaterer sig til den del, som 

er for vidtgående, hvorfor den del i så fald kan tilsidesættes. 

På den ene side er der en betydelig samfundsmæssig interesse i at opretholde arbejdstagerens 

mobilitet. Det at kunne skifte til job inden for sin hidtidige branche og deri få nytte af sine 

kompetencer og opnå faglig men især personlig tilfredsstillelse vil blandt andet gavne 

investeringerne i uddannelse med videre, skåne staten for arbejdsløshedsforsikringsudbetaling, samt 

fremme etableringen af nye virksomheder
34

. På den anden side er der en samfundsmæssig interesse 

i at fremme virksomhedens konkurrenceevne. Konkurrenceevnen kan styrkes blandt andet ved 

investeringer i human kapital. Ønsket fra lovgivers side, om at give denne form for beskyttelse ses 

endvidere i de, som nævnt ovenfor, lovbestemte enerettigheder såsom ophavsret, patentret med 

videre. 

En konkurrenceklausul er, med ordlyden i § 38, stk. 1 ”går videre end påkrævet for at værne imod 

konkurrence”, ikke bindende, hvis eksempelvis den pågældende arbejdsgivers interesse i at 

opretholde og heri beskytte sig mod konkurrence ikke er til stede. 

Man kan derfor sige, at der på sin vis er et triangulært perspektiv; arbejdsgiverens legitime 

beskyttelsesinteresse, arbejdstagerens effektive mobilitet og den sandsynlige skade i samfundet, 

hvor fordele og ulemper må opvejes. Udover de modsatrettede hensyn er der også tre andre 

aspekter, som tages i betragtning ved en afgørelse af en konkurrenceklausul efter § 38, nemlig den 

tidsmæssige og geografiske udstrækning og udstrækningen til andre forhold. 
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2.2.3.2 Tidsmæssig udstrækning 

Som nævnt indeholder AFTL § 38, stk. 1 en tidsmæssig begrænsning, idet konkurrenceklausulen 

ikke må være ”bindende for ham, for så vidt den med hensyn til tid,… går videre end påkrævet…”. I 

U.1976.813SH blev en konkurrenceklausul opretholdt mens dens længde med hensyn til 

arbejdsgiverens interesse i, som retten udtalte; ”at værne sagsøgeren [arbejdsgiveren] mod 

konkurrence fra sagsøgtes [medarbejderen] side”, blev nedsat fra 2 år til 1½ år. Retten lagde vægt 

på, at de fleste kunder blev besøgt to gange om året og messer afholdtes en gang om året, hvori 1½ 

år således er nok tid til at kunne værne mod konkurrence. 

Ligeledes i U.1981.506.S, hvor en direktør opsagde sin stilling grundet uindfriede forventninger til 

sin løn, tog retten stilling til den indgåede 2-årige konkurrenceklausul og udtalte, at 

konkurrenceklausulen ”efter omstændighederne burde begrænses til 1 år…”. 

Vurderingen af, hvor lang en konkurrenceklausul kan udstrækkes i tidsmæssig henseende, beror 

derfor på en konkret vurdering af parternes interesser. Som man kan se af dommene, afhænger 

klausulens tidsmæssige udstrækning af arbejdsgiverens berettigede interesse i, at medarbejderen 

hindres i konkurrerende arbejde. Og det vil ofte være tilstrækkeligt at beskytte mod konkurrence 

ved at holde længden af klausulen på omkring 1 år
35

.  

 

2.2.3.3 Geografisk udstrækning 

Af § 38 fremgår også, at konkurrenceklausulen ikke er ”bindende for ham, for så vidt den med 

hensyn til … sted,… går videre end påkrævet…”. Der er derfor også en geografisk begrænsning for 

en konkurrenceklausuls rækkevidde og fremgår afgrænsningen ikke af konkurrenceklausulen, må 

vurderingen efterfølgende overlades til domstolene. 

I den ovenfor nævnte dom U.1976.813.S, blev spørgsmålet om klausulens geografiske afgrænsning 

vurderet. Arbejdstageren havde forpligtet sig til ikke at tage konkurrerende arbejde inden for det 

nordamerikanske og det skandinaviske marked, som var de områder, arbejdstageren var agent for 

arbejdsgiveren. Retten fastslog, at der ikke forelå en utilbørlig indskrænkning af hans adgang til 

erhverv. En medvirkende faktor til denne afgørelse var, at parterne i en tillægsaftale havde 
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beskrevet klausulens nærmere geografiske afgrænsning, som betød, at der var gjort plads til 

arbejdstagerens forbliven i branchen. 

Man kan udlede, at det vigtige for den geografiske afgrænsning er, hvorvidt den pågældende 

arbejdstager har opereret i det pågældende område inden for rimelig tid. Det vil sige, der lægges 

vægt på relationerne mellem arbejdstageren og området, hvorved domstolene har accepteret 

klausuler med dækningsområde svarende til det distrikt, som medarbejderen har varetaget
36

. Hvis 

en arbejdstager aldrig har opereret på det pågældende område, men virksomhedens andre afdelinger 

har, er der en formodning for, at det vil være for bredt afgrænset at udelukke arbejdstageren 

beskæftigelse
37

 med begrundelse om kendskab til området, idet dette ikke er tilfældet. 

Visse typer af erhverv kan dog qua deres karakter være begrænset til et snævert geografisk marked, 

og landsdækkende og tilmed internationale virksomheder kan have særskilt geografisk definerede 

produktmarkeder, som kan betyde, at den pågældende arbejdstager retmæssigt kan udelukkes 

erhverv inden for hele området, hvis det da ikke omstændighederne i øvrigt skønnes for vidtgående. 

Det er således op til arbejdsgiveren at bevise beskyttelsesbehovet afbalanceret til begrænsningen af 

arbejdstagerens mobilitet. 

 

2.2.3.4 Udstrækningen til andre forhold 

Udover den tidsmæssige – og geografiske udstrækning indeholder § 38 også, at 

konkurrenceklausulen ikke er ”bindende for ham, for så vidt den med hensyn til … andre forhold 

går videre end påkrævet…”. Hvad der præcis ligger i ”andre forhold” kan ikke udtømmende 

oplistes, men nogle eksempler kunne være stillingens underordnede karakter, branchens størrelse, 

arbejdstagerens uddannelse, alder og sociale forhold og også størrelsen af et eventuelt vederlag
38

, 

som tillige kan have indvirkning på rimelighedsvurderingen. Det kan derfor tænkes, at for eksempel 

yngre arbejdstageres erhvervsmuligheder medtages som moment, ligesom ældre arbejdstageres 

udfordringer i at finde ny beskæftigelse må tillægges betydning. Hvis den eksisterende virksomhed 

opererer inden for flere felter, kan flere virksomheder betegnes som konkurrerende virksomheder, 

selvom arbejdstageren ikke selv er involveret i disse felter. 
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Ved meget snævre og specialiserede brancher er der et større beskyttelsesbehov hos arbejdsgiveren, 

hvorfor arbejdstageren også i sådanne brancher begrænses hårdere. Balanceringen af de 

modsatrettede hensyn drejer sig også om arbejdstagerens hierarkiske placering i virksomheden. En 

højt placeret medarbejder eller eksempelvis specialist har ofte et bredere kendskab til virksomheden 

og dermed virksomhedens følsomme oplysninger, der kan være skadelige, hvis de udnyttes i 

konkurrenceøjemed. Almindeligvis betragtes en sekretær ikke som særligt betroet, men i 

U.1987.543.S havde en sekretær fået et fuldstændigt kendskab til forretningsforholdene i sagsøgtes 

(arbejdsgiverens) virksomhed, hvorfor hun var blevet betroet særlige oplysninger, som kunne skade 

virksomheden i en konkurrencesituation. 

Lige så mange virksomheder der findes, ligeså individuelle kan deres beskyttelsesbehov være. Og i 

afvejningen efter § 38 er der placeret en vis usikkerhed. Praksis viser, at der ved splid mellem 

parterne i hvert tilfælde skal foretages en konkret vurdering, hvor de forskellige forhold indgår med 

forskellig vægt alt efter, hvordan den aktuelle kontrakt er udfærdiget. Arbejdstageren er således 

beskyttet af denne regel og ligeså er arbejdsgiveren. 

 

2.2.4 Aftalelovens § 38, stk. 2 

Som det fremgår af stk. 2, bliver en konkurrenceklausul ”uvirksom” eller bortfalder, hvis 

arbejdstageren opsiges uden at have givet rimelig anledning dertil, eller han selv fratræder sin 

stilling på grund af arbejdsgiverens misligholdelse. Det skal derfor vurderes, hvorvidt opsigelsen er 

begrundet i arbejdsgiverens forhold eller i arbejdstagerens forhold. Hvis en opsigelse således er 

rimeligt begrundet i medarbejderens forhold, bortfalder klausulen ikke. Omvendt hvis 

medarbejderen ej har givet rimelig anledning, det vil sige, at opsigelsen er begrundet i 

arbejdsgiverens forhold, så bortfalder klausulen. Den part, der påberåber sig bestemmelsen, har 

bevisbyrden
39

. 

Ved vurderingen af ”rimelig anledning” skal den ene part væsentligt være medvirkende til 

afskedigelsen
40

. Det er ikke for arbejdsgiveren nok at skrive ”samarbejdsvanskeligheder” på 

opsigelsen, da disse vanskeligheder for at opretholde konkurrenceklausulen i det væsentligste skal 

kunne tilregnes arbejdstageren. Hvis arbejdstageren opsiges med begrundelser som arbejdsmangel, 
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ordrenedgang, nedgang i omsætningen, rationaliseringer, omstruktureringer
41

 bortfalder klausulen, 

da det som udgangspunkt vil være begrundet i virksomhedens forhold. I visse tilfælde, for eksempel 

med begrundelsen faldende salgstal, kan arbejdstageren selv være skyld i de faldende salgstal. Det 

vil i den situation være givet, at klausulen opretholdes, idet arbejdstageren således har givet rimelig 

anledning til afskedigelsen jf. U.1978.321.H og U.1972.449.Ø. I dommene var årsagerne 

henholdsvis arbejdstagerens manglende arbejdsindsats og undladelse af salg og var således 

væsentligt begrundet i medarbejderens forhold. Arbejdstagerens egen opsigelse kan i nogle tilfælde 

være begrundet i arbejdsgiverens misligholdelse og i de situationer vil arbejdsgiveren ikke være 

berettiget til at opretholde klausulen jf. § 38, stk. 2. Hensynet er, at arbejdsgiveren ikke kan 

spekulere i at få en konkurrenceklausul virksom ved at ”presse” arbejdstageren på forskellig vis til 

selv at sige op. 

Hvis en medarbejder derimod er berettiget bortvist, opretholdes konkurrenceklausulen jf. § 38, stk. 

2. Når en bortvisning er berettiget, er det selvsagt, at arbejdsgiveren stadig, selvom medarbejderen 

ikke får løn med videre, har en berettiget interesse i at konkurrenceklausulen overholdes. Hvis en 

konkurrenceklausul ved en berettiget bortvisning blev uvirksom, kunne arbejdstagere spekulere i en 

bortvisning for derved at komme ud af sin konkurrenceklausul og ansættelsesforholdet i øvrigt. 

Hvis en bortvisning derimod ikke er berettiget, så har medarbejderen ikke givet rimelig anledning 

til afskedigelsen og konkurrenceklausulen bliver derved uvirksom jf. § 38, stk. 2. 

Reglen nedbringer ikke brugen af konkurrenceklausuler i kontrakterne, men den kan sikre, at ikke 

alle aftalte konkurrenceklausuler opretholdes. Antallet af effektive konkurrenceklausuler kan derfor 

potentielt nedbringes. 

 

2.3 FUNKTIONÆRLOVENS REGLER PÅ OMRÅDET FOR 

KONKURRENCEKLAUSULER 

2.3.1 Introduktion til § 18 

Funktionærloven har eksisteret siden 1938
42

 og er blevet ændret en del gennem årene. Den hidtil 

mest betydningsfulde ændring af § 18 skete i 1999. Ved lovforslaget blev det af beskæftigelses-

ministeren udtalt, at indførelse af de nye regler i § 18 var ”for at sikre mobiliteten på arbejds-
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markedet”
43

. Et af hovedformålene var endvidere, at arbejdsgiveren skulle minimere klausulernes 

bredde, så arbejdstageren ikke ville fortabe sine kvalifikationer ved at være omfattende afskåret. Så 

i stedet for at indføre et generelt forbud mod konkurrenceklausuler, blev reglerne ændret, så 

arbejdstageren angiveligt ville være bedre stillet. 

 

2.3.2 Funktionærlovens § 18 

2.3.2.1 Gyldighedsbetingelser 

Begrebet ”Særligt betroet” 

§ 18-konkurrenceklausuler er underlagt nogle gyldighedsbetingelser. Den første betingelse for en 

gyldigt indgået konkurrenceklausul er, at medarbejderen skal have en særlig betroet stilling, og der 

er i litteraturen og af retspraksis enighed om, at det skal ske ved indgåelsen af konkurrenceklausul-

aftalen
44

. Billedet af begrebet særligt betroet er imidlertid en smule broget. 

I en ændring af funktionærlovens § 18 i 1964, hvor begrebet ”særligt betroet” blev indført, var det 

hensigten at give funktionærer en yderligere beskyttelse ved at begrænse arbejdsgiverens adgang til 

at pålægge funktionærer konkurrenceklausuler, idet almindelige funktionærer ikke lovligt skulle 

kunne påtage sig en konkurrenceklausul, men således kun denne særlige personkreds. 

Efter lovændringen i 1964 har den teknologiske udvikling medført en lettere adgang til viden og til 

informationsudveksling internt i virksomhederne og ikke mindst til en noget bredere inddragelse af 

medarbejdere på alle niveauer. Dette har medført, 

”… at en større del af funktionærerne i dag må anses som særligt betroede i funktionærlovens 

forstand, end det kunne forudses i 1964
45

”. 

Lovændringen omfatter derfor en bredere kreds af personer end tiltænkt, og det betyder, at den 

ønskede beskyttelse af funktionæren er svækket. 

I U. 2008.611.VL var der ikke ved ansættelsens start sket betydelig omhu for at sikre sig en konkur-

renceklausuls gyldighed og da sagen kom for landsretten viste det sig, at den konkurrenceklausul, 

der ved ansættelsen blev indgået ugyldigt, senere med en stillingsændring blev erklæret gyldig. Den 
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ovenfor omtalte dom U.1987.543.S om sekretæren, der blev anset som særligt betroet, tydeliggør 

også, at hensynet til arbejdsgiveren og dennes beskyttelsesbehov synes at veje tungt. Retspraksis 

viser altså, at der ikke umiddelbart skal meget til for at opfylde kravet. Jo mere sårbar 

virksomhedens hemmeligheder er overfor konkurrence, desto mere betroet anses medarbejderen for 

at være.  

At være særligt betroet er ikke et særlig præcist juridisk begreb. Stillingsbeskrivelsen er således 

ikke altafgørende, men det er derimod den faktuelle fastlæggelse af arbejdstagerens viden. Det er 

anført i litteraturen
46

, at den viden arbejdstageren skal have for at være særligt betroet, ofte kan 

ligestilles med de arbejdstagere, der har adgang til erhvervshemmeligheder i MFL § 19’s forstand. 

I takt med at arbejdstagerens anciennitet, viden og betroetniveau stiger, falder jobfleksibiliteten
47

, 

mens arbejdsgiverens beskyttelsesbehov stiger. Man kan derfor tilføje, at opsigelsesvarsler på sin 

vis også beskytter arbejdsgiveren mod videregivelse af viden samt forhindrer ansættelse hos en 

konkurrent. 

  

Kompensation 

En anden gyldighedsbetingelse for § 18-konkurrenceklausuler er en økonomisk kompensation. Det 

er efter ændringen i 1999 fastlagt, at kompensationen ikke må udgøre mindre end 50 % af 

månedslønnen på fratrædelsestidspunktet pr. måned jf. § 18, stk.1, 4. pkt. Udover dette skal en del 

af kompensationen udbetales som et engangsbeløb svarende til de første 3 måneder efter fra-

trædelsen jf. § 18, stk. 1, 5. pkt. 

Med ovennævnte er det ikke tilladt udelukkende at betale funktionæren en kompensation i det 

løbende ansættelsesforhold, som deri skulle modsvare pådragelsen af klausulen.  

Hvis ikke gyldighedsbetingelserne i FUL § 18 er iagttaget bliver konkurrenceklausulen i sin helhed 

uvirksom
48

. 
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2.3.2.2 Den tidsmæssige udstrækning i FUL 

Der er ikke i FUL § 18 nogen tidsmæssig begrænsning, men der er som nævnt en formodning for, at 

1 års varighed som udgangspunkt ikke er urimelig lang tid. Mangel på tidsmæssig begrænsning i 

FUL reguleres som nævnt i AFTL § 38, hvorefter en konkurrenceklausul, hvis den tidsmæssigt er 

urimelig, kan tilsidesættes helt eller delvist. Der kan derfor være en tendens for arbejdsgiverne til at 

aftale konkurrenceklausuler af længere varighed, dog ikke uden en berettigelse heraf
49

. 

 

2.3.2.3 Opsigelse af en konkurrenceklausul 

Hvis en konkurrenceklausul ikke som følge af AFTL § 38, stk. 2 er bortfaldet ved ophøret af 

ansættelsesaftalen, kan arbejdsgiveren opsige konkurrenceklausulen med løbende måned plus en 

måned. Dette hænger godt i tråd med ønsket i 1999 om at ville øge mobiliteten på arbejdsmarkedet 

ved at begrænse brugen af konkurrenceklausuler, da arbejdsgiveren kan lade en klausul opsige, hvis 

der ikke er grunde for at beholde den. 

Det omtalte engangsbeløb kan ikke opsiges, da arbejdstageren måtte gå ud fra, at konkurrence-

klausulen var gældende og derfor har indrettet sin jobsøgning efter konkurrenceklausulens 

begrænsning. Klausulen har dermed allerede haft sin virkning. 

 

2.3.2.4 Modregningsretten i ”andet passende arbejde” 

§ 18, stk. 3 bygger på tabsbegrænsningshensyn og handler om, at der kan ske modregning i den 

aftalte kompensation, hvis arbejdstageren får andet passende arbejde. Der kan dog ikke ske 

modregning i det nævnte engangsbeløb. Hvad andet passende arbejde er, defineres i FUL § 18, stk. 

3, 3. pkt. som; arbejde inden for funktionærens faglige område, som vedkommende således er 

uddannet til eller et område, hvor den pågældende før har haft beskæftigelse. 

Hvis en arbejdstager ikke iagttager sin tabsbegrænsningspligt, kan arbejdsgiveren principielt stoppe 

for udbetalingen af kompensationen, mens klausulen stadig ville være effektiv. Arbejdsgiveren skal 

for eksempel kunne påvise stillingsopslag på job, som kunne være andet passende arbejde. Kan 

arbejdsgiveren det, kan der ske modregning i såkaldt stipuleret indtægt (hvad man burde have tjent, 
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hvis man havde søgt). Dette kan være til uforholdsmæssig byrde, fordi klausulen stadig er virksom, 

men uden nogen kompensation til arbejdstageren. 

Problemet med modregningsadgangen er, at arbejdstageren stadig er begrænset af klausulen uden at 

modtage den pågældende kompensation. Tabsbegrænsningshensynet kan da synes uretfærdigt for 

arbejdstageren, idet konkurrencebegrænsningen fortsætter. Blandt andet på denne baggrund kan en 

konkurrenceklausul synes gratis for arbejdsgiveren.  

 

2.3.2.5 Korte ansættelsesforhold 

Hvis en arbejdstager har været ansat i en virksomhed i højst 3 måneder, kan man ikke gøre en aftalt 

konkurrenceklausul gældende jf. FUL § 18, stk. 4, 1. pkt. De første 3 måneder kan sammenlignes 

med en prøvetid og det er begrænset, hvilken mængde viden om virksomhedens hemmeligheder, 

der kan opnås i denne periode. Yderligere ville det være særligt hæmmende for mobiliteten, hvis en 

arbejdstager for eksempel efter et par dages ansættelse ville være underlagt en gyldig konkurrence-

klausul. På den baggrund indeholder bestemmelsen også, at der ved ansættelse over 3 måneder og 

optil 6 måneder kun i maksimalt 6 måneder kan gøres en konkurrenceklausul gældende jf. FUL § 

18, stk. 4, 2. pkt. Dette er således for ikke at hæmme arbejdstagerens mobilitet strengere end 

påkrævet for samtidig at opnå beskyttelse af arbejdsgiverens hemmeligheder. Heri skal nævnes, at 

konkurrenceklausuler ved tidsbegrænsede ansættelser ikke kan gøres gældende, idet arbejdsgiveren 

ved aftalens indgåelse har opsagt arbejdstageren, hvorfor konkurrenceklausulen i medfør af AFTL § 

38, stk.2 ville være bortfaldet. Reglen har således nogle arbejdstagervenlige egenskaber.  

 

2.4 DISKUSSION AF KONKURRENCEKLAUSULERS BETYDNING 

2.4.1 Ulige forhandlingsstyrke 

I aftalelovens retningslinjer for en klausuls geografiske dækningsområde, er bredden ikke særskilt 

defineret. Det betyder principielt, at arbejdsgiveren udførligt kan opliste i klausulen, hvem der anses 

for konkurrenter og således gøre denne liste bred, dog inden for aftalelovens grænser. Ved uenighed 

er det først ved en retssag, at en dommer afgør klausulens bredde. Grundet blandt andet den mulige 

konventionalbod har konkurrenceklausulen på dette tidspunkt allerede haft en hæmmende effekt, da 

arbejdstageren ikke tør iværksætte tiltag som dem i konkurrenceklausulen omfattende. Pernille 

Leidersdorff-Ernst fra LO bekræfter, at de ikke fører mange sager om for hæmmende konkurrence-
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klausuler, fordi arbejdstagerne er bange for at blive mødt med en konventionalbod. Hvis en 

arbejdstager derfor blot indordner sig efter den aftalte konkurrenceklausul, så sker forfaldet af 

arbejdstagerens kompetencer. Det er derfor rigtig svært i den konkrete situation at få arbejdsgiveren 

til at lave listen smal, idet det ikke koster denne noget at lave klausulen bred. Dét det kan koste er, 

at den tilsidesættes helt eller delvist. Efter retspraksis er det umiddelbart den del af konkur-

renceklausulen, der anses for bred, der i givet fald ville blive tilsidesat. 

Hvis man skal afgøre en for bred klausul uden en retsafgørelse ved domstolen, skal der indgås et 

forlig med arbejdsgiveren. Dette forlig kan blive svært at gennemføre, idet arbejdstageren ofte ikke 

har noget at forhandle med, der kan tale for indskærpelse. På denne baggrund kan brede 

konkurrenceklausuler synes gratis og uforholdsmæssigt bebyrdende grundet den ulige styrke, som 

en klausul skaber. 

AFTL §§ 36 og 38 beskytter som nævnt arbejdstageren mod urimelige aftaler og således også 

aftaler, hvor der er en ulige forhandlingsstyrke. Bestemmelserne sætter således en øvre grænse for 

konkurrenceklausulers indhold. Det betyder også, at aftaleloven langt fra tilsidesætter alle kon-

kurrenceklausuler. Retspraksis viser snarere tværtimod, idet det ofte ikke er konkurrenceklausulen, 

der bliver tilsidesat, men den tilhørende konventionalbod. Man kan derfor sige, at arbejdsgivere selv 

i aftaleloven nyder en vis beskyttelse, specielt grundet den praktiske udmøntning.  

 

2.4.2 Konkurrenceklausulers beskyttende omfang 

Konkurrencehensynet i MFL, som blandt andet regulerer produktefterligning, kan argumenteres at 

være en konkurrenceklausuls sigte. En effektiv konkurrenceklausul forhindrer således, at 

arbejdstageren kan ansættes og videregive informationer andetsteds til brug for eksempelvis 

produktefterligning. Hasselbalch og Paulsen er enige om, at beskyttelsen efter MFL på sin vis kan 

være enslydende med behovet efter FUL § 18 og konkurrenceklausuler i øvrigt. Dog må det 

anføres, at en konkurrenceklausul hvori der er aftalt en konventionalbod, logisk nok beskytter 

arbejdsgiveren bedre samt at bevisproblematikken ved MFL på sin vis er elimineret ved at pålægge 

arbejdstageren en konkurrenceklausul. 
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Svenning Andersen anfører
50

, at det er overflødigt at pålægge en arbejdstager en konkurrence-

klausul til beskyttelse af erhvervshemmeligheder, idet disse i 3 år er beskyttet i MFL. Som anført 

tidligere kan den viden, en særligt betroet har, være enslydende med den viden beskrevet i MFL § 

19, hvorfor arbejdsgivere deraf delvist er beskyttet. At pålægge almindelige arbejdstagere og særligt 

betroede funktionærer en konkurrenceklausul kan derfor synes uforholdsmæssigt tyngende for 

arbejdstageren, idet dennes beskyttelse ikke er lige så bred. 

Uforholdsmæssigheden består også i, hvis en påstået overtrædelse af konkurrenceklausulen viser sig 

ikke at være berettiget, er der ingen regler, der siger, at arbejdstageren skal have en tilsvarende 

konventionalbod af arbejdsgiveren. En konkurrenceklausul er et middel til at nå målet og forhindrer 

samtidig arbejdsgiverens problem i at bevise, at der er videregivet en hemmelig viden, idet det er 

arbejdsgiveren, der skal godtgøre dette i en tvist. Beskyttelsesbehovet drejer sig ikke kun om 

beskyttelse af viden og en mulig konventionalbod, men blandt andet også om afhjælpning af et 

senere bevismæssigt problem. 

Argumentet om, at en konkurrenceklausul er nødvendig til at sikre en effektiv begrænsning i 

videregivelse af viden, kan virke urimeligt. MFL sætter en stopper for videregivelse af viden, der 

udover at være speciel og ikke må være offentlig tilgængelig, skal kunne skade den forhenværende 

virksomheds konkurrenceevne. Det må formodes, at der er en rimelig sandsynlighed for, at 

arbejdsgiveren kan påvise den påståede skadende effekt, hvorfor det kan virke overflødigt at 

pålægge en konkurrenceklausul, idet konkurrenceklausulen da anvendes som et ekstra 

sikkerhedsnet for arbejdsgiveren. 

En konkurrenceklausul beskytter mod såvel hemmelig som ikke hemmelig viden, fordi 

arbejdstageren slet ikke må tage ansættelse hos konkurrenten. Heri skal arbejdsgiveren som nævnt 

ikke bevise videregivelsen, og når man tænker på, at arbejdsgiveren i forvejen nyder beskyttelse 

gennem varemærkeret, patentret, endda aftaleloven med videre, bør de negative konsekvenser, en 

konkurrenceklausul medfører, vurderes. 

I denne sammenhæng kan det virke hæmmende at påføre en konkurrenceklausul, hvorved 

arbejdstageren forhindres i at tage ansættelse hos en konkurrent, hvis konkurrencehensynet er 

enslydende med den i § 19 beskyttede viden. Forbud mod at tage ansættelse hos en konkurrent kan 

derfor virke som en desperat løsning, hvis det er en beskyttelse mod et muligt bevismæssigt 
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problem for arbejdsgiveren, idet arbejdsgiverens beskyttelsesformål ikke er proportionelt med det 

ønskede mål. Det synes derfor, at arbejdsgiveren er uforholdsmæssigt beskyttet og arbejdstageren 

stillet ugunstigt. Den aftalte konventionalbod skal ikke glemmes, det er klart, at den beskytter bedre 

end MFL eller andre love, men det er som nævnt ikke i alle tilfælde, at der er en sådan aftalt.  

Det er ikke utænkeligt at forestille sig en situation, hvor en arbejdstager grundet egen opsigelse 

udelukkes fra konkurrerende beskæftigelse i et år. Denne har eksempelvis fået andet ikke-passende 

arbejde og får derfor den aftalte kompensation udbetalt månedsvis sammen med den nye løn. I 

denne situation er der væsentlige spildbetragtninger. Den nye arbejdsgiver har brugt ressourcer til 

rekruttering af arbejdstageren. Arbejdstageren kan være overkvalificeret til det givne job og kan 

derfor have en berettiget interesse i at søge væk fra den nye arbejdsplads, når klausulen udløber, 

forudsat at den gamle arbejdsgiver ikke opsiger klausulen i mellemtiden. En konkurrenceklausul 

skaber altså ikke hensigtsmæssige situationer for arbejdstageren, en eventuel ny arbejdsgiver (tredje 

part) eller for samfundet generelt. 

 

2.5 DE EU-RETLIGE REGLER PÅ OMRÅDET FOR ARBEJDSKRAFTENS FRIE 

MOBILITET 

2.5.1 Introduktion 

EU-retten er blevet en central retsinstans for alle medlemsstaterne, idet den består af blandt andet 

EU-rettens forrang og andre regler, som udgør en væsentlig del af medlemsstaternes nationale 

lovgivning. Et vigtigt regelsæt på området for konkurrenceklausuler er reglerne om arbejdskraftens 

frie bevægelighed i Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde artikel (herefter art.) 45 

TEUF. I det følgende vil kun de bestemmelser af særlig betydning for konkurrenceklausuler 

behandles. Det er naturligt, at de konkurrenceklausuler, der i det følgende omtales, er dem, vis 

indhold strækker over landegrænserne.  

 

2.5.2 Direkte anvendelige regler 

Direkte anvendelighed betyder, at en EU-retlig regel kan anvendes direkte af borgere og virk-

somheder over for offentlige myndigheder i deres eget land
51

. En betingelse for direkte anvende-
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lighed er således, at den EU-retlige regel, det være sig en bestemmelse i traktaten eller et direktiv, er 

klar og præcis.  

På området for arbejdskraftens frie bevægelighed art. 45 TEUF er der med Angonese-sagen
52

 

statueret direkte horisontal anvendelighed. Horisontalt, fordi der i Angonese var tale om en tvist 

mellem to private og således ikke mellem en myndighed og en privat. Reglerne om arbejdskraftens 

frie bevægelighed pålægger derfor arbejdsgiveren en pligt overfor sine ansatte. Se nærmere om 

Angonese nedenfor. 

 

2.5.3 EU-rettens forrang 

Reguleringen i EU har, som det er udledt fra domspraksis, jf. Costa/ENEL-sagen
53

 , forrang for 

national ret. Det betyder, at EU-retlige regler skal lægges til grund ved regelkonflikter mellem EU-

ret og national ret. Ved spørgsmålet om hvilke regler der har forrang, er utvetydigt EU-retlige 

regler, der er (direkte anvendelige) tilstrækkelige præcise jf. ovenfor. Det betyder altså, at EU-retten 

udgør en overnational retsinstans, hvor der er forrang for al national ret. Hvis en national regel 

strider mod EU-retten, skal de nationale domstole undlade at anvende reglen, det vil sige lade 

forskriften være uvirksom
54

. 

 

2.5.4 EU-retlig konform fortolkning 

Konkurrenceklausuler er ikke reguleret ved EU-retten, men medlemsstaterne, heri myndighederne 

og domstolene, har pligt til at fortolke nationale regler i overensstemmelse med EU-retten, det vil 

sige følge den for området EU-retlige regulering ved fortolkningen af national ret, også selvom et 

direktiv eksempelvis ikke er direkte anvendeligt. Dette kaldes EU-konform fortolkning. Det er ikke 

i litteraturen klarlagt, hvilke dele af EU-retten hvori pligten gælder
55

, men det er ikke tvivlsomt, at 
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pligten til EU-konform fortolkning indebærer en pligt for nationale domstole til fuldt ud at anvende 

det fortolkningsskøn, der findes i national ret, til at nå en EU-konform løsning
56

. 

En sådan EU-konform fortolkning fandt sted i en dom fra Østre Landsret d. 27. juni 1986, der 

omhandlede en fortolkning af momsdirektivet og den danske merværdiafgiftslov. I dommen blev 

det anført, at ”for at opnå bedre overensstemmelse mellem de danske og andre EF-landes regler på 

dette område,” blev sagen genåbnet. Det væsentlige er netop den EU-konforme løsning, hvori den 

nationale domstol ved tvivl om foreneligheden mellem national ret og EU-retten anvender den EU-

retlige fortolkning. 

 

2.5.5 Generelle retsprincipper i EU 

Udover direkte anvendelighed, forrang og konform fortolkning findes i EU-retten almindelige prin-

cipper, som blandt andet afgør EU’s kompetence i de forskellige sager, det være sig afgørelser, 

lovgivning, politik med videre. Et af disse vigtige principper er subsidiaritetsprincippet også kaldet 

nærhedsprincippet, som er traktatfæstet ved art. 5, stk. 3 TEU. Nærhedsprincippet handler om, at 

EU kun griber ind i situationer, hvor nationale midler ikke kan opfylde det ønskede mål. Det vil 

sige, de regler, der er tættest på borgeren skal anvendes til at afgøre en given beslutning
57

. Dette 

princip hænger unægtelig sammen med princippet om legalitet (legalitetsprincippet). Der følger af 

art. 296 TEUF en begrundelsespligt om, at EU-institutionerne ikke uden hjemmel i traktaterne må 

udstede retsakter. I tråd med nærhedsprincippet og legalitetsprincippet følger proportionalitets-

princippet af art. 5, stk.4 TEU, hvor EU-institutionerne ikke må anvende mere indgribende midler 

end, hvad der er nødvendigt for at nå det tilsigtede mål. Proportionalitetsprincippet nævnes blandt 

andet i flere af TEUF’s bestemmelser.  

EU-retten som den er i dag, indebærer ikke blot forpligtelser for medlemsstaterne eller afgivelse af 

såkaldt national suverænitet, men er en afbalanceret lovgivningsmagt, som om nødvendigt udøves. 

Selvom EU’s kompetence gennem de sidste 20 år er udvidet
58

, er medlemsstaterne stadig ”herre i 

eget hus” med iagttagelse af EU-retten. Loyalitetsprincippet om, at medlemsstaterne og Unionen 
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skal respektere hinanden og bistå hinanden i deres respektive opgaver jf. art. 4, stk. 3 TEU, skal 

være med til at sikre det ønskede samarbejde i EU
59

. 

 

2.5.6 Charteret om grundlæggende rettigheder 

Charteret om grundlæggende rettigheder (herefter Charteret) gøres traktatretligt bindende ved 

formuleringen i art. 6, stk. 1 TEU 

”Unionen anerkender de rettigheder, friheder og principper, der findes i Den Europæiske Unions 

charter om grundlæggende rettigheder…, der har samme juridiske værdi som traktaterne.” 

Charterets retskildestatus er derfor ændret. Om den nugældende struktur må det anføres, at charteret 

har været respekteret i EU ikke mindst af EU-domstolen. Særligt Charteret har været nævnt i sager 

ved domstolen, hvor domstolen direkte har henvist til Charteret. Der er derfor ikke i forhold til EU-

retten og specielt ikke til domstolens praksis sket nogen forskydning eller udvidelse af 

rettighederne, men snarere en synliggørelse af de grundlæggende rettigheder i EU
60

. 

 

2.5.6.1 Øvrige bestemmelser af betydning for konkurrenceklausuler 

Charteret gælder for instanserne i EU jf. Charterets art. 51, hvori det også fastlægges, at Charteret 

med traktatrang ingen ændringer medfører for EU’s kompetencer og opgaver, jf. art. 51, stk. 2. 

Legalitetsprincippet og proportionalitetsprincippet er også reguleret i Charteret jf. art. 49 og er 

således ikke nogen udvidelse af EU-retten, men snarere udtryk for regelharmoni mellem TEUF og 

Charteret. 

I Charterets Art. 21 findes det brede diskriminationsforbud, som bestemmer et direkte forbud mod 

forskelsbehandling. Der må ikke ske forskelsbehandling, hverken på grundlag af de i bestemmelsen 

oplistede områder eller på grund af ethvert andet forhold i øvrigt. Det er en interessant 

bestemmelse, ikke mindst for integrationen i EU, men også for arbejdstagerne i EU, fordi den giver 

en bred beskyttelse af deres handlefrihed.  
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En mere interessant bestemmelse findes i art. 15 stk. 1 og 2, som giver grundlæggende rettigheder 

om, at  

”1. Enhver har ret til at arbejde og til at udøve et frit valgt eller accepteret erhverv. 2. Enhver 

unionsborger har frihed til at søge beskæftigelse, arbejde, etablere sig og levere tjenesteydelser i 

alle medlemsstaterne.” 

Bestemmelsen er betydningsfuld i diskussionen om konkurrenceklausulers anvendelighed. 

Bestemmelsens formål er, at alle arbejdstagere i EU skal behandles lige med hensyn til 

erhvervsfrihed. Hvis en arbejdstager i en medlemsstat, via en konkurrenceklausul, lovligt forhindres 

i frit at søge arbejde i en anden medlemsstat, er denne arbejdstager alt andet lige hæmmet i 

udøvelsen af denne rettighed. 

 

2.5.7 Art. 45 TEUF om fri bevægelighed og ophold 

2.5.7.1 Forpligtede og berettigede 

Som det er traktatfæstet i art. 45 TEUF, må der ikke i den nationale lovgivning ske forskels-

behandling med hensyn til beskæftigelse, aflønning og øvrige arbejdsvilkår, når der er tale om, at en 

EU-borger vil beskæftige sig i en anden medlemsstat. Man kan derfor sige, at arbejdskraftens frie 

bevægelighed er ”en intervention i kontraktfriheden og arbejdsgiverens ledelsesret
61

”, idet 

bestemmelsen sætter nogle grænser for, hvad en arbejdsgiver må og især, hvad en arbejdsgiver ikke 

må jf. den horisontale virkning jf. Angonese-sagen
62

.  I litteraturen er det nævnt
63

, at den horison-

tale virkning for blandt andet art. 45 TEUF skal ses i lyset af den brede indflydelse, arbejdsgiveren 

har på området for arbejdstagernes vilkår under ansættelsen. Arbejdsgiverens forholdsvis stærke 

position, bliver altså svækket af reglen om den frie bevægelighed. Bestemmelsen er forpligtende for 

private virksomheder, såvel som for offentlige myndigheder. 

Arbejdstagerbegrebet dækker imidlertid over flere kategorier af personkredse og giver også 

rettigheder til arbejdsgivere jf. Clean Car-sagen
64

. Det vil sige, arbejdsgivere, der gerne vil gøre 

brug af arbejdskraftens frie bevægelighed til eksempelvis at rekruttere kvalificeret arbejdskraft, 

principielt kan påberåbe sig rettighederne. 
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2.5.7.2 Indholdet af art. 45 TEUF 

Art. 45 TEUF giver altså rettigheder til blandt andet,  

”at søge faktisk tilbudte stillinger, frit at bevæge sig inden for medlemsstaternes område i dette 

øjemed, at tage ophold i en af medlemsstaterne for at have beskæftigelse…,” 

 og skal desuden afskaffe  

”enhver i nationaliteten begrundet forskelsbehandling… for så vidt angår beskæftigelse, aflønning 

og øvrige vilkår.” 

Man må således konkludere, at en konkurrenceklausul, der gælder udenfor Danmark, kan forhindre 

ovenstående frihed, fordi den selvsagt direkte begrænser arbejdstagerens ret til at søge stillinger og 

tage beskæftigelse i en virksomhed i det pågældende medlemsland. 

 

2.5.7.3 Interne forhold 

Udgangspunktet for, at art.45 finder anvendelse, er, at sagen ikke omhandler rent interne forhold. 

Der skal derfor være et grænseoverskridende element i sagen, før bestemmelsen kan anvendes
65

. 

Med hensyn til en konkurrenceklausul pålagt eksempelvis en dansker i Danmark er der ikke tale om 

noget direkte grænseoverskridende element, som der heller ikke var i Angonese-sagen. I 

sammenligning med problematikken i Angonese-sagen, så betyder det altså, at nationale arbejds-

tagere med konkurrenceklausuler vil få sværere ved at kunne bevæge sig frit på medlemsstaternes 

område og tage arbejde der, hvis konkurrenceklausulen omfatter en virksomhed i det pågældende 

land. Så der er en mulig hindring af den frie bevægelighed. 

 

2.5.7.4 En konkurrenceklausul er en restriktion 

Ved en konkurrenceklausul er der ikke tale om diskrimination af arbejdstageren, idet konkurrence-

klausuler ikke 
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”i højere grad berører vandrende end indenlandske arbejdstagere…
66

”. 

Der er således ikke tale om eksempelvis nationalitets- eller andre tilknytningskrav, som lettere kan 

opfyldes af indenlandske arbejdstagere end arbejdstagere fra andre medlemsstater. Men der er ingen 

tvivl om, at det navnlig er den vandrende arbejdstager, der bliver berørt af situationen, det er blot 

den indenlandske vandrende arbejdstager. 

Domstolen bemærker i Bosman-sagen
67

, at art. 45 TEUF (den daværende art. 48 EF.) ikke blot for-

byder forskelsbehandling på grund af nationalitet, men også nationale bestemmelser, som hindrer 

den frie bevægelighed uanset om de finder anvendelse uafhængigt af de pågældende arbejdstageres 

nationalitet jf. præmis 96. Der er således også i art. 45 TEUF tale om et såkaldt restriktionsforbud
68

. 

En sådan national bestemmelse kunne være en konkurrenceklausul, idet den sætter restriktioner for 

arbejdstagerens mobilitet uden at være diskriminerende. Den forhindrer den pågældende arbejds-

tager i at få arbejde og afholder arbejdstageren fra at søge relevant arbejde. 

Det ville være interessant at finde ud af, hvordan man ved EU-domstolen ville anse en sag om en 

konkurrenceklausuls hæmmende mobilitet. EU-domstolen har kompetence til at fortolke EU-retten 

over for den nationale domstol, ved et præjudicielt spørgsmål i medfør af art. 267 TEUF. Enhver 

national domstol kan spørge EU-domstolen om fortolkningen af EU-retten. Ved tvivl om EU-retten 

foreligger der den nationale domstol en pligt til, hvis denne er sidste retsinstans, at spørge EU-

domstolen. Undtagelsen til denne pligt er det såkaldte acte clair jf. CILFIT-sagen
69

. Hvis en 

national domstol er sikker på EU-rettens anvendelse i en given sag, kan den undlade at spørge. Der 

skal altså være en vis form for overbevisning. 

Et præjudicielt spørgsmål i medfør af art. 267 TEUF til EU-domstolen kunne lyde 

”Skal man forstå EU-rettens art. 45 TEUF således, at den er til hinder for en national regel, der 

forbyder en arbejdstager i medfør af et ansættelsesforhold (her; konkurrenceklausulen) at tage 

ansættelse i en konkurrerende virksomhed i en anden medlemsstat?” 

Potentielt kan en konkurrenceklausul komme til at betyde, at to lande udelukker deres arbejdstagere 

konkurrerende beskæftigelse mellem landene. Hvis en arbejdstager i Danmark forhindres 
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beskæftigelse i Holland og en arbejdstager i Holland forhindres beskæftigelse i Danmark, betyder 

det, at der på det konkrete område, ikke kan finde nogen bevægelighed sted mellem disse to lande. 

Potentielle nye arbejdsgivere bliver også påvirket, idet de ikke kan ansætte den kvalificerede og 

ønskede arbejdskraft eller skal købe arbejdstageren ud af konkurrenceklausulen. 

Og bemærkelsesværdigt er det i vurderingen, at der i art. 3, stk. 3 TEU om EU’s mål og værdier 

statueres, at  

”Unionen opretter et indre marked. Den arbejder for en bæredygtig udvikling i Europa baseret på 

en afbalanceret økonomisk vækst og prisstabilitet, en social markedsøkonomi med høj 

konkurrenceevne, hvor der tilstræbes fuld beskæftigelse og sociale fremskridt…” 

Der er således i EU-regi et fokus på at øge beskæftigelsen. 

 

2.5.8 Sag C-415/93, Union Royale belge des sociétés de football association 
ASBL mod Jean-Marc Bosman 

Bosman-sagen handlede om en tvist mellem det belgiske fodboldforbund og fodboldspilleren Jean-

Marc Bosman. I fodboldsportens verden betales der ofte en klubskifte-sum til den afgivende klub, 

hvilket følger af de såkaldte transferregler. Bosmans kontrakt med klubben RCL
70

 udløb og i den 

forbindelse blev han tilbudt en ny kontrakt. Denne kontrakt indeholdt væsentlige ændringer i 

forhold til hans oprindelige kontrakt, hvorfor Bosman ikke ville acceptere denne kontrakt. Han fik 

selv en kontrakt i stand med en fransk klub, men fordi RCL ikke i tide sendte transfercertifikatet, 

hvorpå de medgav, at Bosman kunne spille for den franske klub, underforstået når transfersummen 

var betalt, frafaldt den franske klub deres kontrakt. Og Bosman var afskåret fra at spille hele 

sæsonen. Bosman lagde derfor sag an mod klubben på grund af transferreglernes begrænsende 

karakter og den belgiske domstol bemærkede, 

”at transfergodtgørelserne kan have en afskrækkende virkning og medføre en nedsættelse af de 

professionelle fodboldspilleres lønninger
71

. I det følgende nævnes kun de for konkurrenceklausulers 

vurdering afgørende præmisser. 
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Den belgiske domstol forelagde et præjudicielt spørgsmål til EU-domstolen, nemlig hvorvidt de 

nævnte regler var i strid med arbejdskraftens frie bevægelighed
72

. Domstolen anførte, at der ved 

afgørelsen er taget hensyn til fodboldsportens særlige karakter, jf. præmis 71. Anvendelsen af art. 

48 EF (nuværende art.45 TEUF) på sagsforholdene i dommen også begrundet med, at 

”Den omstændighed, at klubberne, der ansætter spillerne, skal betale godtgørelser ved 

engageringen af en spiller fra en anden klub, påvirker nemlig spillernes mulighed for at finde en 

stilling samt de betingelser, på hvilke stillingen tilbydes.”
73

 

Det anføres endvidere, at art. 48 EF, om arbejdskraftens frie bevægelighed, udgør en 

grundlæggende frihed i Fællesskabets system, og at de traktatbestemmelser, som sikrer denne 

frihed, har haft direkte virkning fra overgangsperiodens udløb. Domstolen nævner også, at 

subsidiaritetsprincippet ikke betyder, at reglerne om transfer skal kunne begrænse udøvelsen af de 

rettigheder, som traktaten tillægger private. 

Domstolen udtalte også, at art. 48 EF betyder, at det skal gøres 

”lettere for fællesskabsborgerne at udøve erhvervsmæssig beskæftigelse af enhver art på hele 

Fællesskabets område”
74

, 

samt, at art. 48 EF blandt andre indeholder et forbud mod regler, der kan skade arbejdstageren, hvis 

denne vil søge om arbejde i en anden medlemsstat. Denne rettighed er direkte afledt af traktaten
75

. 

Det er således en traktatfæstet rettighed at kunne forlade sit oprindelsesland med henblik på at 

udøve retten til fri bevægelighed, og at bestemmelser, 

”som får ham til at afholde sig fra dette forehavende, udgør derfor hindringer for denne frihed, 

uanset om de finder anvendelse uafhængigt af de pågældende arbejdstageres nationalitet.”
76

 

Domstolen konkluderer, at selvom der er tale om en national regel, som ikke umiddelbart berører 

udenlandske arbejdstagere hårdere end indenlandske, så er transferreglernes begrænsning i at tage 

andet arbejde altså at sidestille med en hindring for den frie bevægelighed, hvorved art. 48 EF 

indeholder et forbud mod sådanne restriktioner. Navnlig fordi det forhindrer dem i eller får dem til 
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at opgive at forlade deres klubber også efter udløbet af de arbejdskontrakter, som binder dem til 

disse
77

. Denne vurdering er rigtig vigtig, for domstolen anerkender, at der i spillernes kontrakter 

findes regler, der både i det løbende ansættelsesforhold, men også efter kontraktens udløb har en 

stærk hæmmende effekt, idet det afholder arbejdstagerne fra at søge potentielle jobs. 

På det grundlag afsagde domstolen dom om, at 

”transferreglerne udgør … hindringer for arbejdskraftens frie bevægelighed, som i princippet er 

forbudt ved traktatens artikel 48…
78

 fordi de direkte regulerer spillernes adgang til 

arbejdsmarkedet i de øvrige medlemsstater
79

. 

I præmis 104 anføres det, at transferreglerne, hvis de ikke skal udgøre en hindring, skal 

1) forfølge et legitimt mål 

2) anvendes uden forskelsbehandling 

3) være begrundet i tvingende almene hensyn, 

4) være egnede til at nå målet 

5) ikke gå udover, hvad der er nødvendigt for at nå målet 

Ovenstående er den såkaldte Gebhard-test
80

, hvor det i Bosman-sagen ikke fandtes godtgjort, at 

transferreglerne var egnede til at nå målet, idet de samme mål i hvert fald lige så sikkert kunne nås 

via andre midler
81

, og heller ikke fandtes godtgjort, at de var nødvendige for at dække 

omkostningerne, som virksomheden har afholdt for i sin tid at modtage spilleren, fordi det består i 

at begrunde hindringer for arbejdskraftens frie bevægelighed med, at disse hindringer hidtil har 

kunnet eksistere
82

. 

 

2.5.8.1 Argumenterne i Bosman overført til konkurrenceklausulsituationen 

Problematikken i transferreglerne i Bosman-sagen er velkendt for konkurrenceklausuler. I Bosman-

sagen konkluderede EU-domstolen, at transferreglerne; afskrækker, påvirker og nedsætter lønnen, 

samt afholder arbejdstageren fra en sikret rettighed i traktaten. 
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Konkurrenceklausulen afskrækker både arbejdstageren, men også den nye arbejdsgiver, idet det 

ikke er sikkert, ved de indledende kontakter, om konkurrenceklausulen gøres gældende og om den 

dækker den omhandlende virksomhed. Det kan derfor også potentielt påvirke og nedsætte den løn, 

hvorpå kontrakten tilbydes, idet den nye arbejdsgiver kan risikere, at arbejdstageren ikke må 

ansættes i virksomheden alligevel, eller især hvis arbejdsgiveren skal købe arbejdstageren fri af 

klausulen. 

En konkurrenceklausul afholder arbejdstageren fra at udøve en grundlæggende rettighed sikret i 

traktaten og forhindrer potentielle nye arbejdsgiver-arbejdstager match, fordi det er usikkert, 

hvorvidt der må tages ansættelse i den ønskede virksomhed. Arbejdstageren skal i givet fald have 

den gamle arbejdsgiver til at sige klausulen op og på det tidspunkt kan en potentiel kontrakt være 

opgivet, lige som situationen i Bosman-sagen. Afholdelsen eller afskrækkelsen består også i, at 

klausulen direkte forhindrer arbejdstagere i eller får dem til at opgive at søge arbejde i en anden 

medlemsstat, især efter udløbet af kontrakten på grund af klausulens karakter. Man kan derfor med 

rimelig sikkerhed sige, at en konkurrenceklausul direkte forhindrer arbejdstageres adgang til 

markedet, hvorfor de med stor sandsynlighed hindrer arbejdskraftens frie bevægelighed. 

Det kan være vanskeligt at gisne om, hvilke argumenter henholdsvis arbejdstageren og arbejds-

giveren konkret vil anføre i en konkurrenceklausulsituation. Men et legitimt mål i forhold til 

konkurrenceklausuler må være begrundet i et ønske om at opretholde en vis form for konkurrence 

mellem konkurrerende virksomheder, og for at sikre opstarten af nye virksomheder samt sikre 

udviklingen af viden og er derfor begrundet i tvingende almene hensyn. For så vidt angår om 

konkurrenceklausuler er egnede til at opnå de nævnte mål, kan det konstateres, at der kan være 

andre midler, der er mindre hæmmende og således mindre indgribende. Det kan derfor anføres, at 

konkurrenceklausuler alt andet lige ikke umiddelbart er nødvendige for at oprette virksomheder og 

sikre konkurrence mellem virksomheder, fordi argumentet for at hindre arbejdskraftens frie 

bevægelighed er, at disse hindringer hidtil har kunnet eksistere. 

  

2.5.9 Delkonklusion 

Fordi det er fastslået, at art. 45 TEUF er direkte horisontalt anvendelig og at EU-retten har forrang 

for al national ret, betyder eksempelvis, at FUL § 18 ikke må stride mod de EU-retlige regler, i 
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særdeleshed art.45. Endvidere skal de danske domstole i enhver tvist om konkurrenceklausuler 

følge art. 45 TEUF ved fortolkningen af FUL § 18. 

Når EU-domstolen går ind i en given tvist, er det kun i de situationer, hvor beslutningen ikke kan 

tages på nationalt plan. I Danmark har det, forud for at FUL § 18 blev indført, været diskuteret at 

indføre et reelt forbud mod sådanne konkurrenceklausuler, men ændringen indebar blot få ekstra 

rettigheder til funktionæren. Konkurrenceklausuler er således et potentielt EU-retligt emne. Der er 

hjemmel i traktaten til at træffe afgørelse på området for arbejdstagerens frie bevægelighed. Det er 

derfor analyseret, at EU-domstolen givetvis ikke, i en afgørelse af konkurrenceklausuler, vil 

acceptere en sådan hindring for arbejdskraftens frie bevægelighed, især med EU-domstolens 

argumenter i Bosman-dommen. 

 

KAPITEL 3 KONKURRENCEKLAUSULERS EFFICIENS 
3.1 INTRODUKTION 
 

Overordnet er konkurrenceklausuler til for at beskytte arbejdsgiveren mod konkurrence. Som nævnt 

tidligere er brugen af konkurrenceklausuler stigende blandt andet på grund af, at arbejdstagere i dag 

skal være eksperter, hvorfor de i højere grad forholdsvis let og hurtigt inddrages i følsom og 

hemmelig information, som gør konkurrenceklausuler at foretrække for en arbejdsgiver. 

Spørgsmålet er blot, hvordan en konkurrenceklausul skaber incitamenter for såvel arbejdsgiveren 

som arbejdstageren.  

  

3.1.1 Ordforklaring 

I kapitel 3 dækker ordet ”spillovers” over forskellige scenarier. Spillovers er en eksternalitet opstået 

fra en given økonomisk aktivitet
83

. Spillovers (eller knowledge spillovers) betyder afsmitning, hvor 

der er tale om afsmitning i forskellige former. Spillovers kan med rette i nærværende kapitel 

ligestilles med ”deling af viden” eller underforstået ”mobilitet”, fordi arbejdstageren på grund af 

spillovers ved mobilitet kan dele viden. Heri har arbejdstageren også muligheden for at starte egen 
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virksomhed op. Der er derfor også indirekte tale om iværksættelser som følge af spillovers. For at 

lette læsningen bruges betegnelsen spillovers frem for ”deling af viden/mobilitet/iværksættelse”. 

 

3.2 COASIANSK BARGAINING 
 

Coase er kendt for at have klarlagt, at udformningen af ejendomsrettigheder eller nærmere 

rettighedsfordelingen ikke spiller en rolle for en effektiv ressourcebrug. Han kom frem med, at lige 

gyldig hvordan rettigheder er fordelt i udgangspunktet, vil rettigheden altid havne hos den, der 

værdsætter den højest. Coase-teoremets stærke version; 

”Hvis rettigheter er veldefinerte og transaksjonskostnadene er null, vil partene, uavhengig av den 

rettslige fordeling av rådigheter, gjennom samarbeide frembringe et Pareto-effektivt resultat.”
84

 

Forudsætningen er således, at der ikke forekommer transaktionsomkostninger, som gør 

forhandlinger dyre og uigennemskuelige, hvorfor parternes aftalefrihed giver Pareto-optimale 

løsninger. Ved en Pareto-forbedring forstås en aftale, der fører til, at mindst én stilles bedre uden, at 

der er nogen, der stilles værre
85

. Pareto-optimalitet er derfor situationen, hvor der ikke findes en 

Pareto-forbedring; når man ikke kan stille nogen bedre, uden at stille andre værre
86

. En anden 

forudsætning er også, at der ikke er asymmetrisk information. Asymmetrisk information kan lige 

som transaktionsomkostninger forhindre effektive aftaler. 

I en situation med en konkurrenceklausul har arbejdsgiver og arbejdstager uforenelige ønsker. Den 

ene værdsætter sin ret til frit at kunne tage et andet arbejde, den anden værdsætter en beskyttelse af 

sin viden. I forhold til Coase betyder det altså, at hvis det eksempelvis er arbejdsgiveren, der 

værdsætter beskyttelse af sin viden højere end arbejdstageren værdsætter sin frie mobilitet, så 

havner rettigheden hos arbejdsgiveren og en konkurrenceklausul vil blive indgået. Det er derfor 

ikke rettighedsfordelingen, der afgør udfaldet af en given forhandling, men omkostningsforhold-

ene
87

, under den forudsætning, at transaktionsomkostningerne er lig 0 eller signifikant tæt på 0. 

Hvis der er høje transaktionsomkostninger vil aftaler ikke blive indgået, fordi det ikke længere kan 

betale sig at indgå en given aftale. Transaktionsomkostninger kan eksempelvis være omkostninger i 
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forbindelse med informationssøgning. Hvis parterne bor langt fra hinanden kan det være svært at 

gennemføre en handel uden at skulle bruge tid og penge på at mødes og det er derfor en afgørende 

omkostning for, hvorledes aftaler bliver indgået. 

Transaktionsomkostninger kan med fordel inddeles som nedenstående 

Lavere transaktionsomkostninger Højere transaktionsomkostninger 

1. Standardiserede varer og tjenester 

2. Klare, enkle rettigheder 

3. Kendte parter 

4. Få parter 

5. Venligsindede parter 

6. Mange forhandlere 

7. Umiddelbare bytter 

8. Ingen eventualiteter 

9. Enkel Kvalitetskontrol 

10. Ukomplicerede Sanktioner 

1. Specielle goder eller tjenester 

2. Uklare, komplekse rettigheder 

3. Ukendte parter 

4. Mange parter 

5. Fjendtlige parter 

6. Hårde forhandlere 

7. Udsatte bytter 

8. Mange eventualiteter 

9. Komplicerede kvalitetskontrol 

10. Komplicerede sanktioner 

Tabel 1; Transaktionsomkostninger. Kilde: Eide mfl. (2001, side 34) 

 

Coase argumenterer derfor for, at lovgiver bør tilstræbe en rettighedsfordeling som fører til den 

situation, som parterne ville have aftalt, hvis der ikke var nogen transaktionsomkostninger. Det er 

Coase-teoremets svage version; 

”Hvis transaksjonskostnadene er så høye at de forhindrer forhandlinger eller et effektivt 

forhandlingsresultat, vil ressursutnyttelsen bli Pareto-effektiv hvis den rettslige allokering av 

rådigheter initialt er slik som forhandlinger uten transaksjonskostnader ville ha ledet til, men ikke 

ellers.”
88

 

Loven skal altså udformes sådan, at parterne foretrækker private aftaler. Det vil sige, at retsregler 

skal benyttes, hvis transaktionsomkostningerne er for store til, at parterne vil indgå en aftale med 

hinanden. Grunden til, at rettigheder i det hele taget bør fordeles er fordi, der ikke er ubegrænsede 

mængder af ressourcer, hvorfor en effektiv fordeling er at foretrække. 
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Med baggrund i ovenstående er der derfor ikke umiddelbart grund til at gribe ind over for 

konkurrenceklausuler og kontraktsfriheden, idet en sådan klausul ifølge Coase indgås, hvis 

arbejdsgiveren værdsætter sin beskyttelse højere end arbejdstageren værdsætter sin frie mobilitet. 

Der er derfor ikke tale om nogen irrationel adfærd og kontrakten er som udgangspunkt efficient, 

idet parterne ville kunne dele de sparede transaktionsomkostninger i mellem sig. 

 

3.2.1 Coasiansk bargaining ved en konkurrenceklausul 

Lad os antage, at en konkurrenceklausul umiddelbart er gratis at pålægge arbejdstageren i en 

kontrakt. Arbejdsgiveren har derved ingen betydelige transaktionsomkostninger, ingen spildte res-

sourcer. Arbejdsgiveren værdsætter konkurrenceklausulen højere end den pågældende arbejdstager 

værdsætter sin frie mobilitet. Ifølge Coase vil en aftale om en konkurrenceklausul blive indgået og 

det vil være Pareto-optimalt, hvis en sådan aftale blev indgået. Udfordringen med Coase er således, 

at man ikke i forhandlingerne (ex ante) betragter en eventuel tredje part, det vil sige en potentiel ny 

arbejdsgiver, som ønsker at ansætte den pågældende arbejdstager med netop dennes kvalifikationer 

(ex post). Den nye arbejdsgiver er ikke med til forhandlingerne og vil i givet fald heller ikke komme 

til det. 

Coasiansk bargaining foreslår, at en ny arbejdsgiver vil købe arbejdstageren fri af klausulen, altså 

give den gamle arbejdsgiver en kompensation for dermed at kunne ansætte den pågældende 

arbejdstager. Det ville være en efficient situation, hvis en ny arbejdsgiver køber arbejdstageren fri, 

fordi så vinder alle parter i udgangspunktet. Problemet med en konkurrenceklausul er da ikke, at 

arbejdstageren ikke er mobil, idet denne således bliver købt og kan fortsætte hos den nye 

arbejdsgiver. Nu er problemet, at selvom de tre parter ved en genforhandling kan finde en løsning, 

så kan denne aftale blandt andet give arbejdstageren færre incitamenter til at investere i sin egen 

indsats, fordi hvis arbejdstageren bliver købt, af en ny arbejdsgiver og derved er mobil, vil denne 

kompensation have indflydelse på lønniveauet i ansættelsen hos den nye arbejdsgiver. Så 

kompensationen vil komme til at påvirke lønnen i det nye ansættelsesforhold og det vil betyde, at 

arbejdstageren ikke vil få det fulde udbytte, idet noget af kompensationen går til at købe 

arbejdstageren fri. Med andre ord er den nye arbejdsgivers overskud blevet mindre. Det betyder 

også rent forhandlingsteknisk, at den gamle arbejdsgiver ville kunne sætte en høj pris og dermed 

presse den nye arbejdsgiver. Man kan på den baggrund også sige, at man således ville se mange 
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konkurrenceklausuler, idet den gamle arbejdsgiver ville indse, at der var muligheder for at tjene på 

en konkurrenceklausul. 

Konkurrenceklausulforhandlingerne og indgåelse af en sådan giver med det ovenfor nævnte færre 

incitamenter for arbejdstageren til blandt andet at uddanne sig. Arbejdsgiveren får nytten af 

uddannelsen, når arbejdstageren er bundet, og det gør derfor arbejdsgiveren rigere
89

. 

Konkurrenceklausuler har således en konsekvens for investeringerne ex ante. Man kan ikke ud fra 

ovenstående konkludere, at konkurrenceklausuler ikke er efficiente, men det er væsentligt at 

undersøge, hvordan parterne vil ledes til at investere, når det som udgangspunkt for efficiens er 

underordnet, hvordan rettighedsfordelingen er ex ante. 

Efficiens, ifølge Coase-teoremets stærke version, er ikke garanteret ex ante. Det man kan tilføje 

herved er, at Coase ikke medtager, hvor indflydelsesrig rettighedsfordelingen kan være på ex ante 

situationen. Når man betragter effekterne ex ante, har fordelingen af værdi bemærkelsesværdige 

komplikationer for efficiens. Udfaldet ex post fører til forskellige ex ante investeringer. 

”A given rule’s effects on the ex post division of the total pie have an important effect on the overall 

ex ante efficiency of the rule”
90

 

Retsreglen har derfor en betydning for parternes forhandlingspositioner (og derfor værdi) ex post. I 

ex ante situationen skal parterne beslutte sig for eksternalitet-aktiviteterne; værdien af enten at dele 

viden eller af at ”sikre sig” mod spillovers. Disse beslutninger har derfor indflydelse på parternes ex 

post payoff. Med andre ord ex post payoff har en betydning for ex ante incitamenter og 

investeringer og derfor ex ante efficiens. 

”The size of the total pie under the most efficient ex post outcome depends on the parties’ ex ante 

actions and investments. These actions and investments, in turn, depend in part on the ex post 

distribution of value that the parties anticipate ex ante.”
91

 

Rettighedsfordelingen spiller altså en væsentlig rolle for ex ante efficiens især på grund af parternes 

investeringer. Selv under antagelser om fuld rationalitet, hvor det vil være en efficient løsning, når 

de to parter forhandler, kan man ikke være sikker på efficiens, blandt andet fordi tredje parten ikke 

ex ante er med i disse forhandlinger. Ex ante efficiens er således den situation, der maksimerer 
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nytten ex ante i forhold til andre retsregler. I den Cosianske verden er det derfor mere optimalt end i 

den virkelige verden. Det vil derfor afhænge af, hvor problemet i så fald er størst. 

Den værdi som arbejdstageren og arbejdsgiveren tillægger konkurrenceklausulsituationen er ikke 

uden betydning. Hvis ex ante spekulationerne ikke inddrages i analyserne om, hvorvidt man politisk 

skal træffe beslutning om en given retsregel på et givent område, kan det vise sig at være en mindre 

efficient løsning
92

. 

 

3.3 KONKURRENCEKLAUSULER EX ANTE 

3.3.1 Beskrivelse af konkurrenceklausulsituationen (som en eksternalitet) 

For at give analysen dybde og større perspektiv kan situationen med konkurrenceklausuler med 

fordel anskues som enhver anden problematik ned eksternaliteter. Fordelingen af rettigheder, i dette 

tilfælde berettigelsen af en konkurrenceklausul, er således et spørgsmål om, hvorvidt arbejdstageren 

kan opnå en gevinst ved at skifte job og bruge sin opbyggede viden hos en anden arbejdsgiver og 

derved skade den tidligere arbejdsgivers konkurrenceevne. Som nævnt før i opgaven er 

samfundsudviklingen med til at styrke arbejdsgivernes komparative fordele i viden og som i enhver 

anden situation med en eksternalitet, er det nødvendigt at bestemme rettighedsfordelingen; har 

arbejdstageren ret til fri mobilitet eller har arbejdsgiveren ret til beskyttelse mod spillovers? 

 

3.3.2 De tre mulige scenarier 

Parterne vil løse problemet med konkurrenceklausulen ved at vælge den aftale, der giver dem størst 

mulig værdi. Man kan på den baggrund sige, at der afhængig af størrelsen på værdien, findes tre 

mulige scenarier, der kan dukke op. 

1) I det første scenarie, vi kan kalde det AT/AG (ArbejdsTager/ArbejdsGiver), vil begge parter 

operere, fordi henholdsvis værdien for arbejdstageren (lad os sige Vat) og værdien for 

arbejdsgiveren (Vag) begge overstiger S, som er den skade, som spillovers medfører. 

Arbejdstageren vil derfor være mobil og arbejdsgiveren vil på trods af spillovers opnå en 

gevinst, der overstiger S. Det vil altså sige; Vat > S og Vag > S og den totale værdi er på Vat + 

Vag – S. 
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2) I scenarie nummer to, kaldet AT, er det kun fordelagtigt for arbejdstageren at fortsætte sin 

aktivitet, idet Vat > S. Det vil ikke være fordelagtigt for arbejdsgiveren, fordi Vag < S. Det 

betyder altså, at arbejdstageren vil dele sin viden og arbejdsgiveren vil ”lukke ned”, idet der 

ikke er nogen gevinst ved at stoppe spillovers.  

3) Det sidste scenarie er nummer to’s omvendte, kaldet AG. Her er det arbejdsgiverens værdi, 

der overstiger S, Vag > S og arbejdstagerens værdi er mindre end S, Vat < S. Med andre ord 

Vag er større end både S og Vat. Det er herved kun lønsomt for arbejdsgiveren at fortsætte sit 

virke.  

 

3.3.3 De fire mulige måder retsreglerne kan løse problematikken 

For at synliggøre retsreglernes betydning for parternes investeringer kan man med fordel 

sammenligne to forskellige retsregler, der kan pålægges, så de enten giver arbejdsgiveren eller 

arbejdstageren rettigheden. De to retsregler, der giver mening, er en immaterialretlig beskyttelse 

eller en beskyttelse i form af en ansvarsregel. 

1) Man kan give retten til arbejdsgiveren via en ejendomsretlig beskyttelse, kaldet AgE. 

Arbejdsgiveren kan herved ansætte og afskedige medarbejdere uden at skulle tage hensyn 

til, hvorvidt disse vil sprede arbejdsgiverens viden, idet arbejdsgiverens har retten til frit at 

afgøre/bestemme sine investeringer helt fri for spillovers. Arbejdsgiveren ønsker derfor ikke 

arbejdstageren at være mobil. 

2) Retten kunne også gives til arbejdsgiveren i form af en ansvarsregel, kaldet AgA. Hvis 

arbejdstageren vælger at være mobil skal denne betale arbejdsgiveren en erstatning. Hvor 

stor denne skadesbetaling vil være, afhænger af arbejdsgiverens tab og omstændighederne i 

øvrigt.  

3) For at gøre analysen grundig kunne man på den anden side også vælge at beskytte 

arbejdstageren, det vil sige den frie mobilitet. Der kunne som ovenfor ved retsreglen AgE, 

også anvendes en immaterialretlig beskyttelse af arbejdstageren, kaldet AtE. Ved en sådan 

regel har arbejdstageren retten til fri mobilitet og kan således afgøre, hvorvidt denne vil 

skifte job til en konkurrent. 

4) Og som ved AgA, kan arbejdstageren også beskyttes af en ansvarsregel, kaldet AtA. Denne 

regel ville betyde, at hvis arbejdsgiveren ville forsøge at hindre arbejdstagerens mobilitet, 
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ville denne være nødsaget til at betale arbejdstageren erstatning svarende til arbejdstagerens 

tab Vat. 

 

3.3.4 Reglernes effekt på ex post forhandlingerne (ex post fordelingen af 
værdi) 

En vigtig pointe i analysen for at undersøge ex ante effekterne er at undersøge reglernes effekt på 

fordelingen af værdi ex post, for nærmere at finde ud af hvad disse fordelinger har af betydning for 

parternes investeringer. For at kunne gennemføre denne analyse, er det nødvendigt at gøre nogle 

antagelser for at forenkle kompleksiteten. Det antages derfor i nedenstående analyse, at der ikke er 

nogen transaktionsomkostninger, herunder ikke asymmetrisk information. Det er i øvrigt let for 

parterne at forhandle ex post og de kender hinandens payoff. Dommeren kender og kan i øvrigt 

måle alle faktorer ex post og parterne har lige forhandlingsstyrke, sådan at alle gevinster fra 

gensidige forhandlinger vil blive lige fordelt mellem dem. Hver regel vil blive undersøgt i hvert 

scenarie, det betyder altså, at der i alt vil være 12 tilfælde, som kræver opmærksomhed. 

 

Scenarie AT/AG; spillovers S er ikke større end værdien af fri mobilitet Vat eller beskyttelse mod 

spillovers Vag. 

Regel AgE; arbejdstageren vil vælge at være mobil, da Vat > S, men ved denne regel kræver det 

arbejdsgiverens samtykke. Når arbejdstageren skifter job/er mobil opnår denne værdien på Vat, men 

det reducerer arbejdsgiverens værdi med S. For at opnå samtykke skal arbejdstageren derfor ikke 

kun kompensere arbejdsgiveren for skaden (S) men også betale halvdelen af overskuddet (Vat – S), 

hvorfor slut resultatet af værdi-fordelingen ville se ud som følger; Arbejdstageren vil ende med 

0,5(Vat – S) og arbejdsgiveren ville ende med Vag
93

 + 0,5(Vat – S). 

Regel AgA; arbejdstageren vil igen vælge at være mobil, men denne gang skal arbejdstageren ikke 

opnå arbejdsgiverens samtykke og skal således kun betale erstatningen. Derfor vil arbejdstageren 

være mobil så længe Vat > S. Fordelingen af slutværdierne ser herved ud som følger; Vat – S til 

arbejdstageren og Vag til arbejdsgiveren. Der finder ingen forhandling sted, idet arbejdsgiveren ikke 
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vil gå med til et beløb under S og der er ved en ansvarsregel ikke nogen gensidig gevinst, som 

parterne har incitamenter til at dele mellem sig. 

Regel AtE; Arbejdstageren skal ikke indhente samtykke og ej heller betale erstatning, derfor får 

arbejdstageren Vat og arbejdsgiveren får Vag – S.  

Regel AtA; Arbejdsgiveren vil med denne regel kunne forhindre mobiliteten, hvis denne betaler 

arbejdstageren en erstatning på Vat. Da Vat og Vag i dette scenarie AT/AG er større end S, vil 

arbejdsgiveren vælge ikke at hindre mobiliteten, idet en hindring vil koste denne mere end den 

skade, som spillovers rent faktisk påfører arbejdsgiveren. Fordelingen ville da blive; Vat til 

arbejdstageren og Vag – S til arbejdsgiveren. 

 

Scenarie AT; spillovers S er ikke større end værdien af fri mobilitet Vat, men er større end 

beskyttelse mod spillovers Vag. 

Regel AgE; Arbejdsgiveren har retten, men det er i dette scenarie for dyrt for arbejdsgiveren at 

forhindre mobiliteten og derfor vil arbejdsiveren sælge sin rettighed til arbejdstageren, idet det vil 

give et overskud på Vat - Vag. Denne forhandling vil medføre, at arbejdstageren skal kompensere 

arbejdsgiveren med Vag, fordi det er denne værdi, som arbejdsgiveren opgiver. Arbejdstageren skal 

også betale arbejdsgiveren halvdelen af overskuddet grundet den lige forhandlingsstyrke. 

Fordelingen vil se ud som følger; Vat – 0,5(Vat + Vag) til arbejdstageren og Vag + 0,5(Vat + Vag). 

Regel AtA; Arbejdstageren kan være mobil uden arbejdsgiverens samtykke, hvis arbejdstageren 

blot betaler erstatning til arbejdsgiveren. Erstatningen vil svare til Vag, fordi S overstiger Vag og 

arbejdsgiveren vil derfor ikke sætte hindringer i vejen for spillovers. Vag kompenserer derfor 

arbejdsgiveren for den potentielle værdi i at hindre mobiliteten. Slutresultatet ser da ud som følger; 

Vat – Vag til arbejdstageren og Vag til arbejdsgiveren. 

Regel AtE; Her har arbejdstageren retten til at være mobil uden at skulle betale og allerede fordi Vat 

overstiger S, er det mere optimalt for arbejdstageren. Der er ikke nogle incitamenter til at forhandle, 

idet arbejdsgiveren ikke har noget at forhandle med. Slutresultatet bliver da som følger; Vat til 

arbejdstageren og ingen værdi for arbejdsgiveren, fordi man kan sige, at arbejdsgiveren taber sin 

mulige beskyttelse af viden, hvorfor denne regel ikke giver arbejdsgiveren nogen værdi.  
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Regel AtA; Ved denne regel har arbejdsgiveren muligheden for at tvinge arbejdstageren til ikke at 

være mobil ved at betale denne Vat, men da Vat > S og S > Vag er der ingen incitamenter for 

arbejdsgiveren for at forsøge at udøve denne mulighed. Slutresultatet er således; Vat til 

arbejdstageren og igen ingen værdi til arbejdsgiveren. 

 

Scenarie AG; Spillovers S er større end værdien af fri mobilitet Vat, men er ikke større end 

beskyttelse mod spillovers Vag. 

Regel AgE; Arbejdstageren kan være mobil, hvis denne opnår arbejdsgiverens samtykke, men fordi 

S er større end Vat, vil arbejdstageren ikke betale det nødvendige og parterne vil derfor ikke for-

handle om deres rettigheder. En konkurrenceklausul ville i så henseende blive virksom. Arbejds-

tageren vil derfor ende med 0 i værdi og arbejdsgiveren nyder den fulde beskyttelse lig med Vag.  

Regel AgA; Ved ansvarsreglen vil arbejdstageren ikke vælge at være mobil, idet der så skal betales 

erstatning til arbejdsgiveren. Denne erstatning overstiger Vat og derfor kan det ikke betale sig for 

arbejdstageren. Arbejdsgiveren får da hele sin værdi Vag og arbejdstageren opnår ikke nogen ge-

vinst og ender på 0.  

Regel AtE; Fordi S er større end Vat vil arbejdstageren vælge ikke at udnytte sin ret til fri mobilitet, 

hvis denne modtager en kompensation af arbejdsgiveren til gengæld. Under den forudsætning at Vag 

> H, vil arbejdsgiveren gå med til en sådan kompensation. Denne kompensation vil dække Vat samt 

halvdelen af overskuddet som følge af, at arbejdstageren ikke udnytter sin rettighed. Arbejdstageren 

får da Vat og får, fordi de har lige forhandlingsstyrke, også halvdelen af H – Vat. Arbejdsgiveren får 

da Vag minus Vat og minus halvdelen af H – Vat.  

Regel AtA; Med H > Vat og med en ansvarsregel pålagt arbejdsgiveren, hvor arbejdsgiveren er 

erstatningsansvarlig, hvis denne forhindrer den frie mobilitet, vil arbejdstageren tage imod betaling 

og vil ikke være mobil. Denne betaling vil svare til Vat og er derfor arbejdstagerens slutresultat. 

Arbejdsgiveren får da Vag – Vat.  
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3.3.5 Investeringer ex ante 

3.3.5.1 Introduktion 

Vat og Vag er værdier, der er et produkt af parternes ex ante beslutninger. Arbejdstageren skal for 

eksempel overveje hvor stor en indsats denne vil lægge i sin uddannelse eller udvikling på arbejds-

pladsen og ligeledes overveje konsekvenserne en konkurrenceklausul har for arbejdstagerens frie 

mobilitet. Ligeså har arbejdsgiveren overvejelser forbundet med eksempelvis at rekruttere det 

rigtige antal medarbejdere samt at beslutte hvor meget denne vil investere i human kapital. For at 

kunne bedømme de respektive værdier Vat og Vag, skal de hver i sær beslutte, hvor stor en værdi 

konkurrenceklausulen har, enten i form af niveauet af beskyttelse mod spillovers eller i form af hvor 

hæmmende en konkurrenceklausul i givet falde ville være. På den baggrund kan man sige, at ex 

ante investeringerne kan have indflydelse på værdierne ex post.  

Antagelsen om perfekt information kan sandsynligvis opnås bedre ex post end ex ante. Hvis 

parterne ex post er oplyst om hinandens payoff, er det ikke sikkert, at de råder over informationerne 

ex ante. Det er eksempelvis plausibelt, at såvel arbejdstageren som arbejdsgiveren har privat 

information om deres investering, inden de foretager en given investering. Når investeringerne er 

foretaget, kommer parternes payoff til syne ex post og det er derfor ikke sikkert, at parterne kender 

disse payoff ex ante. Det kan derfor være svært for parterne at forhandle ex ante grundet den 

asymmetriske information. 

 

3.3.5.2 Det sociale optimale investeringsniveau (for arbejdstageren) 

Det sociale optimale investerings niveau svarer til et investeringsniveau op til punktet, hvor de 

marginale sociale benefits er lig med de marginale sociale omkostninger (MR = MC) ved en given 

investering.
94

 Investeringer, der ligger før eller er lig med dette punkt, er derfor samfundsmæssigt 

ønskværdige. Det betyder altså, at én investeret krone giver én krone i investeret værdi. Fordi der i 

denne opgave findes tre mulige scenarier, er det nødvendigt at indregne disse sandsynligheder. Men 

som nævnt i ovenstående analyse, kan det kun betale sig for arbejdstageren at være ”aktiv” i to af 

scenarierne, nemlig AG/AT og AT. 

Man kan derfor sige, at det sociale optimale investeringsniveau i de to scenarier er; 
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(SshAT + SshAG/AT) * Vat (inv.) =1
95

, hvor Ssh. står for sandsynligheden i de to scenarier. 

 

3.3.5.3 Arbejdstagerens investeringsniveau 

Med en ejendomsret til arbejdsgiveren (regel AgE) vil arbejdsgiveren, som nævnt før, lade 

arbejdstageren være mobil mod betaling af halvdelen af overskuddet som følge af den frie mobilitet. 

Arbejdstageren drager derfor nytte af enhver stigning i Vat men med SshAT samt SshAG/AT og skal 

desuden betale X af overskuddet til arbejdsgiveren. Arbejdstagerens investering ex ante vil da se ud 

som følger; 

(SshAT + SshAG/AT) * (1 – X) * Vat (inv.) =1 

Arbejdstageren vil med denne regel bære alle omkostningerne som følge af sin investering og får 

kun halvdelen af det overskud, som disse bevirker, hvorfor arbejdstageren vil sætte sit 

investeringsniveau under det socialt optimale. Det betyder derfor, at arbejdstageren med denne regel 

vil underinvestere.  

 

Som nævnt før, betyder regel AgA, at arbejdstageren kun skal betale erstatning svarende til enten S i 

scenarie AG/AT og Vag i scenarie AT. Disse erstatninger er derfor ikke afhængige af arbejdstagerens 

værdi Vat og derfor vil arbejdstageren drage fuld nytte af sin aktivitet (stigning i Vat). 

Arbejdstageren skal ikke dele noget overskud med nogen. Investeringsniveauet; 

(SshAT + SshAG/AT) * Vat (inv.) =1 

Givet sandsynlighederne og fordi arbejdstageren får den fulde værdi af Vat, vil arbejdstageren 

investere samfundsmæssigt optimalt. 

 

Regel AtE betyder, at det sådan set er i alle tre scenarier, at arbejdstageren får en værdi. I scenarie 

AG/AT og AT får arbejdstageren Vat og skal ikke betale noget til arbejdsgiveren, idet arbejdstageren 

har rettigheden. I scenarie AG vil arbejdstageren få en kompensation fra arbejdsgiveren mod ikke at 
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være mobil og grundet lige forhandlingsstyrke vil kompensationen være halvdelen af 

arbejdsgiverens overskud. Det betyder, at arbejdstageren vil investere; 

(SshAT + SshAG/AT + (1 – X) * Ssh.AG) * Vat (inv.) =1 

Resultatet er derfor, at arbejdstageren vil overinvestere, fordi selv når denne ikke vil udnytte sin 

rettighed og der således ikke er nogen værdi for arbejdstageren, så er der en kompensation at hente. 

Arbejdstageren ser derfor bort fra, at dennes investeringer i eksempelvis viden ikke fører til et 

overskud. 

 

Situationen med regel AtA ligner den ovenfor nævnte regel AtE på den måde, at arbejdstageren får 

en værdi i alle tre scenarier. Ved denne regel vil arbejdstageren modtage en erstatning, hvis denne 

begrænses i at dele sin viden og det betyder, at arbejdstageren vil investere som følger; 

Vat (inv.) =1 

Som man kan se, vil dette niveau være større end det socialt optimale, idet der ikke er nogle 

sandsynligheder at gange på og derfor får arbejdstageren altså hele Vat. Ved denne ansvarsregel vil 

der ikke være nogle incitamenter for parterne til at forhandle og derfor er der ikke noget overskud 

som skal deles imellem dem, hvorfor arbejdstageren vil overinvestere endnu mere end ved regel 

AtE.  

 

3.3.5.4 Det sociale optimale investeringsniveau (for arbejdsgiveren) 

Som nævnt før er det samfundsmæssigt optimalt at investere op til MR = MC. For arbejdsgiveren 

kan det kun betale sig at operere i to af de omtalte scenarier, idet det sidste scenarie AT ikke giver 

arbejdsgiveren nogen værdi. Arbejdsgiveren vil derfor være ”aktiv” i scenarie AG/AT og AG. Det 

sociale optimum ligner derfor arbejdstagerens, med omvendt værdi-benævnelse; 

(SshAG + SshAG/AT) * Vag (inv.) =1
96

 

 

 

                                                           
96

 Bebchuk (2001, side 625) 



Regitze Larsen Januar 2012 Copenhagen Business School 

 

Side 62 af 89 
 

3.3.5.5 Arbejdsgiverens investeringsniveau 

En regel, der giver rettigheden til arbejdsgiveren, AgE betyder, at arbejdsgiveren i alle tre scenarier 

vil opnå en værdi. I scenarie AG vil arbejdsgiveren få Vag, i scenarie AG/AT vil arbejdsgiveren få 

Vag + halvdelen af overskuddet og i AT vil de stadig dele overskuddet men arbejdsgiveren vil ikke 

få Vag. Arbejdsgiveren vil derfor investere som følger; 

(SshAG + SshAG/AT + (1 – X) * Ssh.AT) * Vat (inv.) =1 

Investeringen ser sådan ud, idet arbejdsgiveren vil få noget værdi i alle tre scenarier og det vil 

derfor betyde, at denne vil overinvestere.  

 

Hvis arbejdsgiveren bliver beskyttet via en ansvarsregel, AgA, vil arbejdsgiveren igen investere i 

alle tre scenarier. Arbejdsgiveren vil få Vag i alle scenarier, idet der ikke er noget overskud at dele. 

Investeringen vil se ud som følger; 

Vat (inv.) =1 

Som ved situationerne hvor arbejdstageren havde den potentielle rettighed AtE og AtA, ses det også 

i disse nævnte regler AgE og AgA, at arbejdsgiveren vil overinvestere og ligesom arbejdstageren, vil 

arbejdsgiveren også overinvestere mere end ved den ejendomsretlige regel. 

 

I situation AG ved regel AtE vil arbejdsgiveren betale arbejdstageren en kompensation for ikke at 

udnytte sin ejendomsret og får derfor Vag fratrukket den del af overskuddet til arbejdstageren. 

Arbejdsgiveren vil derfor i situation AT ikke modtage nogen værdi, idet det ikke kan svare sig for 

denne, og i situation AG/AT får arbejdsgiveren Vag, men skal betale arbejdstageren for den 

hæmmede mobilitet, skaden S. Arbejdsgiveren vil investere; 

(SSh.AG/AT + Ssh.AG * Y *X) * Vag (inv.) = 1 

Fordi der er en sandsynlighed for, at arbejdsgiverens værdi ligger under S, det vil sige scenarie AT, 

og givet sandsynlighederne for de andre scenarier, vil arbejdsgiveren afholde alle udgifter for at få 

dennes værdi til at stige, men vil kun få en del af værdien i de forskellige scenarier. Det betyder, at 

arbejdsgiveren vil underinvestere, fordi der ikke bliver meget værdi til arbejdsgiveren.  
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Regel AtA vil give arbejdsgiveren værdi i situation AG og AG/AT. Arbejdsgiveren får den fulde 

værdi af Vag, idet der ikke er noget overskud at dele og således kun skal betale arbejdstageren en 

kompensation svarende til S i situation AG/AT eller til Vat i situation AG. Arbejdsgiveren vil 

investere; 

(SshAG + SshAG/AT) * Vag (inv.) =1 

Denne regel vil da få arbejdsgiveren til at investere socialt optimalt. Arbejdsgiveren vil få 

gevinsterne ved at få Vag til at stige, da kompensationen til arbejdstageren ikke afhænger af Vag.  

 

3.3.5.6 Delkonklusion: Sammenfatning af ovenstående ex ante investeringsresultater 

 

Regel Arbejdstagerens investering Arbejdsgiverens investering 

AgE Underinvestere Overinvestere 

AgA Social optimal investering Mere overinvestering 

AtE Overinvestere Underinvestere 

AtA Mere overinvestering Social optimal investering 

Tabel 2; Sammenfatning af investeringsresultaterne 

 

Som man kan se af tabel 1 er der ikke en regel, der giver begge parter incitamenter til at investere 

samfundsmæssigt optimalt. De ejendomsretlige regler vil få den part, der har rettigheden til at 

overinvestere og den anden part til at underinvestere. Ansvarsreglen vil få den, der har rettigheden 

til at overinvestere mere end ved den ejendomsretlige beskyttelse og vil få den anden part til at 

investere optimalt. 

Eller med andre ord, den part der har rettigheden vil overinvestere og den anden part vil tendere til 

at investere optimalt. 

Hvis man skal lave en vurdering på baggrund af analysen, der passer på den juridiske situation i 

Danmark om konkurrenceklausuler, kan man tale om, hvordan man vælger at beskytte 

arbejdsgiveren mod videregivelse af viden. De to regler, der skal sammenlignes er da AgE og AgA, 
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idet arbejdsgiveren herved har rettigheden til ingen spillovers. De to regler får arbejdstageren til at 

investere henholdsvis for lidt og socialt optimalt. Det er ansvarsreglen, der får arbejdstageren til at 

investere optimalt. Det modsatte gør sig gældende for arbejdsgiverens investering. Ejendomsreglen 

koster med andre ord arbejdstageren for meget og ansvarsreglen koster arbejdsgiveren for meget i 

forhold til deres omkostninger. Man kan derfor sige, at hvis man skal sammenligne disse to regler 

og når man vælger at beskytte arbejdstagerens investeringer, så er det ansvarsreglen, der giver den 

mest investeringsoptimale løsning, mens det omvendte gør sig gældende for arbejdsgiveren. 

Ansvarsreglen kan man sammenligne med den beskyttelse, som markedsføringsloven giver 

arbejdsgiveren. Der er dog ikke ved ansvarsreglen tale om muligheden for nedlæggelse af 

fogedforbud med videre. Der er ikke tale om nogen restriktion for arbejdstageren i kontrakten, men 

tale om en erstatningspligt. 

Den ejendomsretlige beskyttelse kan alt andet lige beskrives, som den beskyttelse en 

konkurrenceklausul dækker. Altså en rettighed, hvortil der kræves samtykke, før en given handling 

kan finde sted. Ovenstående analyse viser herved, at det er ansvarsreglen (markedsføringsloven), 

der fører til den mest optimale ex ante investering hos arbejdstageren og omvendt den 

ejendomsretlige beskyttelse (gennem en konkurrenceklausul) fører til arbejdstagerens manglende 

investering. Arbejdstageren erkender, under fuld information, at chancerne for gevinst er noget 

usikre. 

Antagelserne i analysen går som nævnt ud på, at der er fuld information og således også fuld 

rationalitet. En af grundtankerne i rets- og kontraktsøkonomi er således, at aktørerne handler 

rationelt
97

.  Det er derfor interessant at undersøge, om de kognitive begrænsninger, som arbejds-

tageren er underlagt ved indgåelse af kontrakten, kan fortælle noget om konkurrenceklausulers 

anvendelse.  
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3.4 TRADITIONEL ØKONOMISK TEORI IKKE FYLDESTGØRENDE 

Siden 1870’erne
98

 har helt grundlæggende erhvervsøkonomiske antagelser været, at agenter handler 

rationelt efter egne definerede mål
99

. En såkaldt ”Economic man”
100

, underforstået rationel agent. 

Der er ikke nødvendigvis tale om egoistisk adfærd, men en rational agent vil fremme sine egne mål, 

givet de muligheder agenten har. Det ligger derfor heri, at agenten har evnen til at træffe rationelle 

beslutninger og derigennem maksimerer sin nytte. Det betyder altså, at agenter kender til alle 

alternative løsningsforslag/kontrakter samt ønsker og behov og at den kontrakt de end måtte 

acceptere således er en kontrakt, der stiller dem bedre. Den traditionelle økonomiske ”rationelle” 

model er en idealmodel, fordi den beskriver, hvordan beslutningerne burde træffes alt andet lige, og 

siger ikke noget om, hvordan beslutninger rent faktisk træffes. 

Oliver E. Williamson (herefter Williamson) bidrager til Coases transaktionsomkostningsteori og 

forklarer, at kontrakter er ufuldstændige, fordi økonomiske agenter er begrænset rationelle. 

”… begrænset rationalitet medfører, at agenter ikke har ubegrænset kapacitet med hensyn til at 

forestille sig alle de eventualiteter, der kan påvirke et kontraktforhold (og nedfælde disse i 

kontrakter)”.
101

 

Williamson argumenterer især for, at reguleringsstrukturer har indflydelse på den begrænsede 

rationalitet. Den traditionelle teori kan ikke forklare, hvorfor kontrakter ikke altid er 

fuldstændige
102

. Det er derfor udbredt, at der er et behov for anvendelse af den behavioralistiske 

teori for at undersøge agenternes adfærd.  

 

3.5 BEHAVIORALISTISK TEORI 

3.5.1 Hvorfor behavioristisk teori har betydning 

Behavioralistisk økonomisk teori handler om at forstå agenternes adfærd, og det handler derfor om 

at kunne forstå beslutningsprocessen frem for beslutningsresultatet. Man kan derfor sige, at 

behavioralistisk teori åbner for ”the black box”, som beslutningstageren i traditionel økonomisk 

teori blev lukket inde i. Det antages at enhver virksomhed eller økonomisk handlende agent vil søge 
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at træffe beslutninger, der øger værdien for dem. Men fordi der altid vil være en vis usikkerhed om 

den tilgængelige information, forudsættes det, at agenten ikke på forhånd kan afgøre, hvorvidt 

valget, de er ved at træffe, er godt eller skidt for dem. Hvis agenten havde mulighed for at samle al 

relevant information og på den baggrund træffe en beslutning, kunne det tyde på en rationel adfærd. 

Behavioralistisk teori giver et mere realistisk billede af beslutningstageren. Denne tankegang 

fokuserer på agentens situation i beslutningsprocessen og undersøger, hvordan en given beslutning 

bliver truffet, frem for dens resultat. Nick Southgate anfører, at ”the context of the decision is far 

more important than its content”
103

. Det er agentens manglende information, følelsesmæssige og 

økonomiske situation og dets lige, der spiller en rolle i den behavioralistiske teori og det vigtige er 

således 

… hvordan beslutningstagerens karakteristika påvirker beslutningsadfærden, som dernæst påvirker 

beslutningsudfaldet.
104

 

Man kan derfor ikke sige, at en beslutning er optimal givet ovenstående forudsætninger, den er 

snarere en beslutning, der eksisterer med de muligheder og begrænsninger, som den givne 

beslutningstager var underlagt. En agents præferencer er 

“prone to error, fordi people have a whole series of biases and heuristics that drive behavior 

independently of personal preference”
105

. 

Den optimale beslutning bygger derfor på information, der er afgrænset og forsimplet
106

 En af 

årsagerne til dette er, at variablerne i behavioralistisk teori er endogene, fordi agentens mål og 

præferencer ændrer sig over tid. Der er derfor et utal af hændelser, erfaringer og kognitiv dissonans, 

der gør beslutningstageren i stand til at ændre holdning over tid. 

Hvis arbejdstageren værdsætter sin frie mobilitet på højde med arbejdsgiverens værdsættelse af 

beskyttelse mod vidensdeling, er det interessant at undersøge, hvad det er, der gør, at arbejdstagere 

ofte hensynsløst, uden nærmere overvejelser accepterer en konkurrenceklausul. Eller om en 

konkurrenceklausul sådan set er økonomisk efficient, fordi der er tale om bevidste valg. Som ana-

lyseret tidligere, viste det sig, at arbejdstageren i en konkurrenceklausulsituation mod betaling på 
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halvdelen af overskuddet kunne opnå mobilitet. Fordi arbejdstageren samtidig bærer alle 

omkostningerne og overskuddet ikke er så stort, vil arbejdstageren underinvestere. Denne 

underinvestering er givet under antagelser om fuld information. Det betyder, at hvis man betragter 

en situation, hvor parternes payoff end ikke er kendt for dem selv og derfor ej heller for hinanden, 

betyder det alt andet lige, at denne underinvestering kan være et udtryk for arbejdstagerens 

usikkerhed. Det vil sige, arbejdstageren ved ikke, om der er nogen gevinst ved at indgå en aftale om 

en konkurrenceklausul, mulige årsager hertil skal således undersøges nedenfor.  

 

3.5.2 Kognitiv dissonans 

Flere teoretikere, både psykologer og økonomer, har forsket i arbejdstagernes fejlagtige 

beslutningsprocesser og har fastslået, at det ikke er nok at vide at beslutningstagere er begrænset 

rationelle
107

. Melvin A. Eisenberg er således enig med Williamson om, at menneskets kunnen er 

begrænset og uperfekt og at enhver kontrakt indeholder usikkerhedsmomenter. Der er ikke tale om 

en uvilje hos beslutningstageren, men snarere det modsatte. Beslutningstageren ønsker at træffe en 

efficient beslutning, men formår det ikke, fordi 

”… human ability to calculate consequences, understand implications, and make comparative 

judgments on complex alternatives is limited.”
108

 

Der findes mange bud på, hvad der er årsagen til, at beslutningstagerens evner er begrænset. 

Forskning viser, at det ikke er tilfældigt, hvordan begrænsningerne viser sig. Der er faktisk tale om 

systematiske fejl
109

 og hvis man derfor forstår disse fejl, kan dømmekraften i alle henseender 

forstærkes. 

Man kan med fordel kalde begrænsningerne for kognitiv dissonans. Kognitiv, som kort beskrevet, 

relaterer sig til tanker, og dissonans, som betyder mislyd. Der er derfor en tankemæssig ulyd hos 

beslutningstageren, som er skyld i, at der ikke træffes beslutninger, der nødvendigvis stiller 

beslutningstageren gunstigst. Hvorfor en arbejdstager vælger at acceptere en konkurrenceklausul (til 

ulempe for mobiliteten), skal derfor findes i de nedenfor udvalgte kognitive begrænsninger. 
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3.9.2.1 Heuristik 

Såvel Kahneman som Eisenberg og senere Shleifer har forsket i menneskets heuristik, som handler 

om de opdagelser og vurderinger, som mennesket foretager på egen hånd. Shleifer siger om 

heuristikken, at det er en form for ”local thinking”
110

 baseret på ”what first comes to mind” og det 

handler derfor om, at mennesket vurderer beslutninger med, hvad de intuitivt først kommer i tanker 

om. Det er derfor vigtigt at kunne identificere denne dissonans for at kunne sætte ind eller tage 

højde for den i enhver kontraktsammenhæng. 

I sin teori om heuristikken anvender Shleifer Bayes Theorem eller Bayes Rule for at finde en 

model, der kan forklare, hvordan en agent træffer beslutninger og heri på hvilket grundlag. Bayes 

Rule er en rationalitetsteori og handler kort fortalt om sandsynligheder. Hvad er sandsynligheden 

for, at A sker, givet sandsynligheden for hændelse B, når B ikke er lig med 0
111

. På den måde 

undersøger Shleifer, hvordan vælgere ved et givent valg vurderer de opstillede kandidater. En 

kandidats bommert fører til, at ”den lokale tænker” i en eller anden grad nedvurderer denne 

kandidat, fordi stereotypen af en kandidat ikke begår sådanne bommerter. Denne vurdering kan 

være plausibel nok, når bommerten faktisk siger noget om kandidatens evner som kandidat, men det 

fører til store fejl, når bommerten ikke siger noget om, hvor kvalificeret den enkelte kandidat er. 

Det vil altså sige, at når der skal stemmes ved et givent valg, så associerer vælgerne kvalifikationer 

med kendskab
112

. 

I sin model anvender Shleifer en variabel, som han oversat til dansk kalder repræsentativ. Det 

repræsentative er dét, der først kommer en beslutningstager i tankerne. Shleifer definerer 

repræsentativ som det kendskabsniveau, der bedst kan forudsige
113

. Det vil sige, det niveau som 

passer bedst i den givne sammenhæng. De repræsenterede scenarier former måden, hvorpå 

information hentes og bruges fra hukommelsen. I Shleifers model er det det repræsenterede eller 

stereotypen, der først kommer en beslutningstager i tankerne, fordi baggrundsviden har stor 

betydning for den fortolkning, som beslutningstageren lægger til grund for den viden vedkommende 

ikke har. 

Shleifers model for heuristikken er i overensstemmelse med flere forskere på området, hvor en 

beslutningstager har en ”forkert” model i tankerne, og hvor dennes data fortolkes i lyset af 
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modellen. Shleifers model viser altså, at beslutningstagere ikke tilfældigt indsamler information, 

men baserer information på repræsentativitet, hvilket fører dem til systematisk at overvurdere nogle 

erindringer og underestimere nogle andre
114

. I relation til eksemplet med vælgernes opfattelse af en 

given kandidat, betyder det, at ”den lokale tænker” drastisk undervurderer kandidatens kvalifi-

kationer, fordi denne glemmer, at andre kvalificerede kandidater kan lave den samme bommert. 

Shleifers teori støtter derfor Eisenberg om, at beslutningstagere kun henter den information, der er 

let tilgængelig i hukommelsen
115

 og det er derfor en såkaldt shortcut, når beslutningstageren vælger 

information, der er mest fremtrædende frem for den velovervejede. Så i stedet for at basere sin 

beslutning på velindsamlet data, baseres beslutningen på en delmængde, som i beslutnings-

øjeblikket bedømmes som værende fyldestgørende.  

 

3.9.2.2 Framing 

Et andet teoretisk bevist eksempel på en dissonans er framing effekten. Kahneman er kendt for 

citatet; Losses loom larger than gains og er blevet studeret nærmere af senere teoretikere. ”The 

framing of outcome”
116

 har med at gøre, hvordan man udformer et givent resultat og heri, at tab 

virker mere afskrækkende (loom) for menneskets tanker end gevinster gør det. 

I et kreditkort eksempel
117

, hvor et forslag om at pålægge forbrugerne flere af omkostningerne ved 

at benytte sig af kreditkort, lød det på enten at pålægge forbrugerne et ekstra gebyr eller fratage dem 

en rabat. (Beregningsmæssigt var forslagene ens.) I dette eksempel var forbrugerne mindre villige 

til at acceptere det ekstra gebyr, end de var til at give afkald på rabatten. Det viser, at forbrugerne er 

loss-averse
118

. Det vil sige, at mennesker tillægger større værdi i at opgive noget frem for at opnå 

noget. Ved framing lægges der altså mere vægt på, hvordan scenariet er stillet op end på substansen 

af de faktorer, der indgår. 

Et ofte citeret studie af Kahneman og Tversky handler om framing effekten ved forskellige 

løsningsforslag. Studiet går nærmere ud på, at to forskergrupper bliver fortalt, at en ukendt sygdom, 

epidemi vil indtræffe og slå 600 personer ihjel i USA. For at bekæmpe denne sygdom bliver de to 
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grupper bedt om at vælge mellem to løsningsforslag. Den ene gruppe skal vælge mellem løsning A 

og B, den anden mellem C og D. Løsning A og C er identiske, men er udformet forskelligt. Den ene 

er framed in terms of lives saved, while the latter is framed in terms of lives lost
119

. Grupperne 

vælger løsning A og D som de ”optimale”. Det er derfor ikke den bedste løsning den ene gruppe 

vælger ved løsningsforslag D, da forslaget ikke vil redde lige så mange mennesker, som C ville. Det 

kan udledes fra studiet, at når outputtet er udformet som gevinst, kan beslutningstageren ikke 

gennemskue forslaget. 

 

3.9.2.3 Urealistisk optimistisk 

Studier har vist, at mennesker er alt for optimistiske med deres egen fremtid. Egen risiko bliver 

vurderet til at være under gennemsnittet og chancer bliver overvurderet. Weinstein opstiller for sin 

research en hypotese; 

”People believe that negative events are less likely to happen to them than to others, and they 

believe that positive events are more likely to happen to them than to others.”
120

 

Weinstein anbringer, at mennesket er urealistisk, fordi det mangler en vis information til akkurat at 

kunne estimere risiko. I målingerne vedrørende over-optimismen indgik faktorer om, hvordan 

mennesket opfatter sandsynligheden for at en given hændelse og ”Past personal experience”, som 

angiveligt gør det lettere at vurdere en given hændelse. Weinstein påstår, at når mennesket måler 

sandsynligheder på denne måde, opstår der systematiske fejl. Sandsynlighedsmålinger giver fejl, 

fordi man sammenligner sin egen situation med andres, hvilket kan være svært at få et samlet og 

korrekt billede på. Past personal experience giver fejl, fordi mennesket generelt lettere husker på 

hændelser, der får dem til at opnå noget frem for de situationer, der gør, at de ikke opnår et givent 

mål. 

Resultaterne af Weinsteins studier er, at mennesket bruger ukorrekte billeder af andre, når der er 

tale om negative hændelser. Ved positive hændelser viste resultaterne, at menneskets tanker om 

fremtiden er mest optimistiske, end de efterfølgende tanker, som var mere reflekterende
121

. 

Tidligere research mente, at urealistisk optimisme skulle forklares med en forsvarsfuld adfærd, hvor 
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virkeligheden forvrænges, fordi mennesker vil minimere angst
122

. Men Weinsteins studier viste 

altså, at der var tale om rene kognitive fejl, som skyldtes optimisme skævheder. Resultatet var, at 

mennesket tror, at der er større sandsynlighed for, at noget positivt vil ske dem frem for andre. 

Omvendt er det mindre sandsynligt, at noget skidt vil ske dem. De faktorer, som mennesket 

anvender for at regne fremtiden ud, er de faktorer, der påvirker i positiv retning
123

.  

 

3.9.3 Delkonklusion: Arbejdstagerens begrænsninger ved indgåelse af en 
konkurrenceklausul 
3.9.3.1 Heuristisk begrænsning 

Der er flere grunde til, hvorfor en arbejdstager ikke kan være fuldt rationel ved indgåelse af en 

konkurrenceklausul. Heuristikken som beskrevet i ovenstående kan betyde, at en arbejdstager 

undervurderer klausulen, fordi denne tænker intuitivt på baggrund af egne opdagelser og 

vurderinger. 

Heuristisk dissonans sætter en begrænsning i arbejdstagerens dømmekraft, hvor arbejdstageren ikke 

kan vurdere sandsynligheden for A (hvilken hæmmende effekt en konkurrenceklausul har på 

arbejdstagerens mobilitet), når denne bliver stillet B i udsigt (konkurrenceklausulen). Bayes Rule 

om hvordan en agent rationelt træffer en beslutning, forklarer derfor, at den lokale tankegang ikke 

giver den fornødne repræsentative information til at træffe en rationel beslutning blandt andet fordi, 

arbejdstageren dømmer ud fra, hvad der først kommer denne i tanke. 

Hvis der er kendskab til konkurrenceklausuler i enten negativ eller positiv retning, vil arbejds-

tageren ved negative erindringer overvurdere klausulen og ved en positiv erindring undervurdere 

den. Har arbejdstageren eksempelvis fra en kammerat hørt om konkurrenceklausuler, hvor 

klausulen ingen betydning eller konsekvenser fik for kammeraten, vil arbejdstageren hurtigt 

konkludere, at det ikke er nogen umiddelbart dårlig idé. Det repræsentative i hukommelsen er derfor 

afgørende for beslutningsudfaldet. 

Heuristikken betyder altså, at arbejdstageren på baggrund af sin første indskydelse fra hukom-

melsen drager en konklusion, som derfor ikke er gennemtænkt. Arbejdstageren kender ikke og kan 

ikke lære alle potentielle fremtidige hændelser og alternativer i forbindelse med en konkurrence-

klausul, ej heller dennes egne ønsker og præferencer i fremtiden, netop fordi, som nævnt tidligere, 
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præferencer ændrer sig over tid. Klausulens konsekvens kan derfor være svær at regne ud, især i en 

ansættelsessituation, hvor der kan være pres fra forskellige sider. Arbejdstageren anvender derfor en 

shortcut og beregner ikke statistikker for mulige konsekvenser, men bruger sin baggrundsviden 

intuitivt. 

Det er klart, at der ved disse bedømmelser er sket en vis generalisering. En jurist vil eksempelvis 

godt kunne rumme en forståelse for komplikationerne, men de fleste arbejdstagere i andre 

afskygninger har ikke de rette kvalifikationer for at rumme de informationer, som skal til for at 

bedømme en konkurrenceklausul. Lige så naturligt er det, at hvis arbejdstageren inddrager sin 

fagforening eller lignende, vil en konkurrenceklausul blive oplyst på anden vis, hvorved usikker-

hedsmomenterne kan blive afklaret og der derfor kan træffes en beslutning på et stærkere 

fundament. Hvis alle arbejdstagere konsulterede med deres fagforeninger i forhandlingerne, ville vi 

principielt se færre konkurrenceklausuler. Selvom fagforeninger inddrages kan det økonomiske pres 

og udsigten til at få et muligt drømmejob være afgørende for, hvorvidt arbejdstageren alligevel 

indgår aftalen. 

 

3.9.3.2 Framing som begrænsning 

Hvad angår arbejdstagerens begrænsninger i forbindelse med framing-effekten betyder det, at 

arbejdstageren lægger vægt på, hvordan scenariet med konkurrenceklausulen er stillet op snarere 

end de konsekvenser, som konkurrenceklausulen medfører. Hvis konkurrenceklausulen er 

formuleret sådan, at kompensationen står rimelig fremtrædende og således er formuleret som en 

gevinst for arbejdstageren, vil arbejdstageren overvurdere denne gevinst og ikke beregne 

konsekvenserne. Så konkurrenceklausulen bliver til en positiv illusion, fordi der snarere er tale om 

opnåelse af en kompensation end en reel mobilitetshæmning. 

Arbejdstagerens situation kan have indflydelse på, hvordan kontrakten lyder. Hvis arbejdstageren er 

i en presset situation, eksempelvis er ledig, har en skrantende økonomi og gerne vil have et ”rigtigt” 

arbejde, kan dét at få en højere løn (end dagpenge), få lov til at bidrage med sin arbejdskraft, have 

så stor betydning, at det er scenariet om at få et job, løn, og ikke substansen af de oplistede 

forpligtelser i konkurrenceklausulen, der har betydning.  
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Man kan sige, som nævnt ovenfor i afsnit 3.9.2.2, at hvis en arbejdstager har kendskab til en kon-

kurrenceklausul, er der en stærkere formodning for, at de virkelige konsekvenser vil blive betragtet 

frem for den positivt framede illusion. 

 

3.9.3.3 Urealistisk optimisme som begrænsning 

Det kan være tilfældet, at en arbejdstager sammenligner sin ansættelseskontrakt med en kammerats 

og på trods af, at denne indeholdt en hæmmende konkurrenceklausul, vurderer arbejdstageren, at 

det ikke er sandsynligt, at det også vil ske for arbejdstageren selv. Så i en situation, hvor 

arbejdstageren skal tage stilling til, hvorvidt det er en optimal beslutning at indgå en 

konkurrenceklausul, er det kun de positive overvejelser, der medtages. Det giver derfor ikke en 

fyldestgørende beregning, fordi chancer bliver overvurderet og egen risiko undervurderet. 

Arbejdstageren er altså urealistisk optimistisk i en ansættelsessituation og accepterer en 

konkurrenceklausul, fordi arbejdstageren anvender ukorrekte billeder af andre, hvad angår negative 

hændelser. Situationen i en foranstående ansættelse kan være anspændt grundet forskellige faktorer, 

som er medvirkende til, at arbejdstageren er optimistisk om de første tanker, end ved de 

efterfølgende nærmere overvejelser af konsekvenserne. Arbejdstageren tror derfor, at det er mindre 

sandsynligt, at konkurrenceklausulen vil få en negativ betydning. 

Når man har accepteret og underskrevet kontrakten og starter i det nye job, er der mange faktorer, 

der kan spille ind med hensyn til, om det nu var en rigtig beslutning. Det kan eksempelvis være, at 

½1der er tale om en dårlig kemi mellem arbejdstageren og lederen, dårligt arbejdsmiljø-/sted, 

manglende indfrielse af forventninger eller alternative tilbud fra andre arbejdsgivere. Arbejds-

tageren er ude af stand til at medtage disse ”bekymringer” ved ansættelsen. Lige gyldig hvilken 

situation der er tale om, så rammer det først arbejdstageren i fremtiden og der er det for sent, alt 

andet lige.  

Når det nu er undersøgt og for så vidt også empirisk bevist, at konkurrenceklausuler ikke 

nødvendigvis giver rationelle beslutningsudfald, er det vigtigt for at fyldestgøre vurderingen af 

konkurrenceklausulers efficiens at undersøge klausulerne i en større sammenhæng. 

Det sidste emne i kapitlet omhandler derfor konkurrenceklausulers effekt på samfundsøkonomien 

med henblik på at afgøre, hvordan konkurrenceklausuler bidrager den regionale økonomi. 
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3.6 INNOVATION OG ØKONOMISK VÆKST 

3.6.1 Introduktion 

Ronald J. Gilson foretog i 1998 en sammenligning af to stater i USA af deres retshåndhævelse af 

konkurrenceklausuler. I undersøgelsen belyses den juridiske infrastrukturs påvirkning af høj 

teknologi distrikter. Den juridiske struktur i den ene, Silicon Valley i Californien, annullerer 

konkurrenceklausuler, (med andre ord retten håndhæver stort set aldrig en aftalt 

konkurrenceklausul
124

). Det betyder, at der sker spillovers
125

 og arbejdstagerne har lettere ved at 

flytte rundt mellem jobs. I Boston derimod, nyder arbejdsgivere fuld beskyttelse af deres 

immaterielle rettigheder. Arbejdstagerne er ikke mobile
126

 og der sker ikke spillovers. 

En økonomisk undersøgelse af Sampsa Samila og Olav Sorenson 2010 inddrager nogle af 

resultaterne fra Gilsons undersøgelse. De påviser, at der er en positiv sammenhæng mellem 

venturekapital
127

 og retstilstanden i områder, hvor man ikke håndhæver konkurrenceklausuler. 

Deres studium går nærmere ud på at undersøge, hvordan konkurrenceklausuler påvirker den 

regionale økonomi. 

 

3.6.2 En konkurrenceklausul giver incitamenter til at investere og 
innovere 
3.6.2.1 Incitamenter til at investere i intellektuelle rettigheder 

De intellektuelle rettigheder nyder den immaterialretlige beskyttelse. Ofte har virksomhederne en 

komparativ fordel i for eksempel deres navn, en given idé eller anden slags viden og for at en 

virksomhed vil bruge ressourcer på at udvikle, nyder disse således beskyttelse i den danske 

lovgivning. Som gennemgået i kapitel 2 tjener en konkurrenceklausul, lige som markedsførings-

lovens § 19, det formål at beskytte arbejdsgiveren mod, at arbejdstageren medtager og anvender 

viden om de intellektuelle rettigheder (IR) enten til opstart af egen virksomhed eller til brug hos en 

konkurrent. Beskyttelsen er derfor vigtig for arbejdsgiveren og giver incitamenter til at investere i 

viden. Konkurrenceklausuler kan derfor være med til at hæve investeringerne i IR. 
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3.6.2.2 Incitamenter til at investere i human kapital 

Konkurrenceklausuler beskytter også human kapital investeringer. Human kapital, som lidt 

forenklet kan kaldes for arbejdskraften, består af såvel uddannelse hos den enkelte arbejdstager men 

også af kompetencer, erfaringer, personlige egenskaber og ikke mindst viden
128

. I henhold til human 

kapital teorien har arbejdsgiveren incitamenter til at træne og udvikle arbejdstageren, hvis der er en 

vis beskyttelse. En rationel arbejdsgiver vil ikke udvikle og træne en arbejdstager, hvis der er stor 

risiko for, at denne efter opnåelsen af de nye færdigheder, kan søge væk fra arbejdspladsen og 

eksempelvis modtage højere løn andetsteds, fordi så går ressourcerne tabt. 

 

3.6.2.3 Incitamenter til at investere i sociale relationer 

De sociale relationer mellem virksomheden (arbejdstageren) og kunder eller andre samarbejds-

partnere er mindst lige så vigtige som de ovenfor nævnte. Den sociale kapital handler om tilliden i 

de forretningsmæssige forbindelser
129

 og beskyttes også via en konkurrenceklausul. Det er typisk 

sælgere eller rådgivere af forskellig art, da disse ofte har en meget nær forbindelse med kunder og 

andre samarbejdspartnere og spiller derfor en væsentlig rolle for virksomhedens effektivitet. 

Gennem sociale relationer kan virksomheden undersøge den enkelte kundes behov og dække det. 

Arbejdsgiveren har derfor incitamenter til at bruge tid og kræfter på at opbygge virksomheds-

relationerne. 

 

3.6.3 Konkurrenceklausuler kan forhindre vækst 
3.6.3.1 Konkurrenceklausuler forhindrer spillovers 

Med afsæt i Gilsons undersøgelse anfører Samila og Sorenson, at spillovers kan forbedre en regions 

konkurrenceevne
130

. De komparative fordele i form af viden er ofte ikke nedfældet i diverse 

protokoller eller lignende, men er snarere stiltiende og hænger uløseligt sammen med den enkelte 

arbejdstager, derfor er mobiliteten et vigtigt element for at hæve investeringerne. Konkurrence-

evnen kan forbedres, hvis viden kan blive udvekslet, for selvom én virksomhed givetvis har 

udviklet og betalt for idéen, er der flere virksomheder, der kan drage fordel af denne viden, hvis der 
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sker spillovers. Derfor forhindrer konkurrenceklausuler, at den regionale økonomi drager fordel af 

innovationer. Incitamenter til at investere, skal derfor findes i spillovers.  

 

3.6.3.2 Konkurrenceklausuler forhindrer en stigning i antallet af nye virksomheder 

Essensen i konkurrenceklausuler er netop at forhindre, at en medarbejder siger op for at arbejde for 

en konkurrent eller vælger at starte sin egen virksomhed. Ifølge Samila og Sorenson hæmmer 

konkurrenceklausuler derfor antallet af nye opstartede virksomheder, fordi selvom virksomhedens 

idéer adskiller sig fra den tidligere arbejdsgivers, er der et potentielt hold-up problem
131

, (i form af 

et eventuelt sagsanlæg fra den tidligere arbejdsgiver angående overtrædelse af konkurrence-

klausulen) som vanskeliggør iværksættelse. Desuden kan det blive svært for de nye opstartede 

virksomheder at komme godt i gang, hvis de ikke kan ansætte arbejdstagere med den nødvendige 

ekspertise. Med en øget mobilitet kan incitamenterne til at investere i nye opstartede virksomheder 

øges og dermed bidrage til økonomisk vækst i samfundet. 

 

3.6.3.3 Konkurrenceklausuler forhindrer et godt ansættelsesmatch  

En konkurrenceklausul kan endvidere forringe et kvalitativt match mellem arbejdsgiver og 

arbejdstager. En arbejdsgiver har ofte nogle særlige specifikke krav til en given kandidat og hvis 

disse krav til kvalifikationer ikke kan udnyttes, kan det have indflydelse på virksomhedens 

produktivitet og derfor også regionens. 

 

3.6.4 Venturekapital undersøgelsen 
3.6.4.1 Variablerne i modellen 

Samila og Sorensons empiriske analyse måler ændringer i udbuddet af venturekapital på 4 

faktorer
132

; antal af iværksættere, antal patenter, beskæftigelsen og på lønudgifterne. 

I deres model er patenter et udtryk for innovation. Det er klart, at der findes andre former for 

immaterielretlig beskyttelse, der kan vidne om innovation og der kan også være andre instrumenter 

end den retlige beskyttelse, der kan have indflydelse på innovation. 
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I målingerne medtoges de nye opstartede virksomheder, der startede med ingen ansatte og efter et år 

stadig havde ansatte i virksomheden. På den måde blev kun oprettelsen af nye virksomheder målt 

og derved indirekte innovations-incitamenter. 

For at undersøge forskellen i venturekapital blev beskæftigelsen målt i den enkelte region. Det har 

formodningen for sig, hvis beskæftigelsen er høj i en region, at der er arbejdstager-venlige regler. 

Ligesom beskæftigelsen kan lønniveauet fortælle noget om retningslinjerne på et givent område.  

Håndhævelsen af konkurrenceklausuler blev i modellen målt på to foranstaltninger, henholdsvis 

ANC (Absence of non-compete enforcement) og WNC (Weakness of non-compete enforcement). 

ANC målte, hvorvidt den enkelte stat tillod (ANC = 0) eller udelukkede (ANC = 1) håndhævelsen. 

WNC målte geografiske eller tidsmæssige bestemmelser, der jo højere værdien var, desto mere 

arbejdstagervenlig
133

 var disse bestemmelser. Forfatterne rensede produktionsfunktionen for støj 

ved at indsætte en fast faktor, som indeholdt for eksempel aktiespændinger, renter og andre 

økonomiske influerende variabler.  

 

3.6.4.2 Kort om resultaterne fra Samila og Sorensons undersøgelse 

 Patentering og iværksættere 

De områder, der har en arbejdstager-venlig regulering, det vil sige, ikke håndhæver en konkurrence-

klausul eller kun i sjældne tilfælde gør det, eller nedsætter klausulen tidsmæssigt eller geografisk, 

havde et højere venturekapital udbud og derfor også en højere patenteringsrate og et højere antal af 

iværksættelser
134

. Den høje patenteringsrate er i overensstemmelse med, at når der ikke er 

begrænsninger for spillovers, så kan iværksættere anvende idéer og kombinationer af forskellig 

viden til at innovere og producere på et givent område. Samila og Sorenson påpeger, at deres 

resultater om en høj patenteringsrate i arbejdstager-venlige områder, stemmer overens med en 

undersøgelse af Garmaise. Garmaise’s undersøgelse gør det klart, at virksomheder investerer 

mindre i R&D i områder, hvor man håndhæver konkurrenceklausuler
135

. 
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Den statistiske undersøgelse fandt, at venture kapital har en positiv effekt på patentering i alle 

områder. Men de arbejdstagervenlige områder har dobbelt så stor en stigning i patenter
136

. Det 

samme resultat er gældende for antallet af iværksættelser.  

 

Indkomst og beskæftigelse 

Der blev fundet en positiv sammenhæng mellem lønningerne og venturekapital i de arbejdstager-

venlige områder. Det betyder altså, at efterspørgslen i arbejdstager-venlige områder stiger, som får 

produktionen til at stige, som dernæst får indkomsterne til at stige
137

. Ligeledes var der en positiv 

sammenhæng mellem beskæftigelsen i disse områder og venturekapital. Elasticiteten var for 

eksempel, at 1 % stigning i venturekapital investeringer i områder med håndhævelse af kon-

kurrenceklausuler, kun resulterede i 16 nye job. Hvor den samme stigning i investeringerne i 

arbejdstager-venlige områder gav 56
138

 flere jobs. 

Et af resultaterne var, at arbejdstager-venlige områder opnår tre gange større beskæftigelse som 

følge af stigningen i venturekapital
139

. Samme forhold gør sig gældende for lønningerne i disse 

områder.  

 

3.6.5 Delkonklusion: Konkurrenceklausuler har betydning for vækst 

Andre studier, der har stillet spørgsmålstegn ved konkurrenceklausulers håndhævelse, foreslår, at 

man kan benytte andre metoder for at få innovation og beskæftigelse til at stige uden at skulle 

bandlyse konkurrenceklausuler. Imidlertid har Samila og Sorenson fundet, at det ikke helt forholder 

sig således. Som nævnt ovenfor er effekten på veturekapital sigende (i arbejdstager-venlige 

områder) og betyder derfor, at konkurrenceklausuler ikke kun begrænser iværksættere, fordi 

iværksættere ikke kan udnytte viden eller ansætte kompetente medarbejdere, men at konkurrence-

klausuler faktisk hæmmer innovationen
140

, fordi idéer og viden ikke bliver videreudviklet. Det er 

således både de allerede etablerede såvel som de nye opstartede virksomheder, der får gavn af den 

øgede arbejdstagermobilitet. Flere områder har forsøgt at få venturekapital til at stige sådan som i 
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Silicon Valley, men ikke med den store succes. Samila og Sorensons pointe er derfor, at investe-

ringer og vækst ikke får succes uden at fokusere på konkurrenceklausuler. De mener, at ved at 

implementere mere arbejdstager-venlige bestemmelser, kan venturekapitalen stige, hvoraf inno-

vation og også den økonomiske vækst fremmes. 

Det er vigtigt at give investorer incitamenter og det har vist sig, at disse incitamenter især findes i 

områder, hvor man ikke håndhæver konkurrenceklausuler og hvor der kan opnås større effektivitet i 

økonomien. Konkurrenceklausuler er derfor ikke med til at øge væksten snarere tværtimod. 

Konkurrenceklausuler sætter en dæmper på spillovers og giver derfor ikke optimale investerings-

tilstande.  

 

KAPITEL 4 KONKLUSION 
 

Hvorvidt konkurrenceklausuler er en god idé, kan diskuteres. På grund af de modsatrettede 

interesser i såvel juridisk som økonomisk henseende er svaret netop ikke entydigt. Formålet med 

specialet har været at afdække, hvordan konkurrenceklausuler bidrager til eller vanskeliggør 

optimale forhold for aktørerne på arbejdsmarkedet. 

I dansk ret findes regler, der beskytter arbejdsgivere såvel som arbejdstagere. Arbejdsgiverens 

investering i viden beskyttes i form af en markedsføringsretlig regel om, at en arbejdstager ikke 

ubeføjet må videregive erhvervshemmeligheder. Arbejdstageren nyder til en vis grænse beskyttelse 

gennem den danske aftalelov, der kan tilsidesætte urimelige aftaler og bestemmer, hvornår en 

konkurrenceklausul er for vidtgående, samt hvornår den bortfalder. Funktionærlovens § 18, der 

gælder for de særligt betroede funktionærer, blander på sin vis disse to hensyn, da både 

arbejdstageren og arbejdsgiveren nyder en vis beskyttelse. Særligt betroede funktionærer er en 

smule mere beskyttet end almindelige arbejdstagere. 

Konkurrenceklausuler og beskyttelse af viden i markedsføringsloven kan man argumentere har 

samme beskyttelsesmål angående videregivelse af viden. En konkurrenceklausul kan dog være mere 

effektiv, idet denne også forhindrer et senere bevismæssigt problem og kan indeholde en aftalt 

konventionalbod. Arbejdsgiverens beskyttelsesbehov synes imødekommet i forhold til arbejds-

tagerens. Det kan være begrundet, at konkurrenceklausuler kan være overflødige, idet formod-
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ningen er, at der er en vis sandsynlighed for, at arbejdsgiveren ved markedsføringsloven kan bevise 

den skadende effekt. Når man tænker på, at arbejdsgiveren i såvel markedsføringsloven, aftaleloven 

samt funktionærloven opnår en vis beskyttelse samtidig med, at der er mulighed for immaterialretlig 

beskyttelse, er der argumenter for, at en konkurrenceklausul kan være urimeligt hæmmende på 

arbejdstagerens mobilitet. 

I forhold til diskussionen om konkurrenceklausuler, er EU-retten på området for arbejdstagerens 

frie bevægelighed en central del af lovgivningen i Danmark. Da der endnu ikke findes en EU-retlig 

afgørelse, der handler om den danske funktionærlovs § 18 og konkurrenceklausuler generelt, har 

der været behov for at sætte fokus på problematikken.  

Bosman-sagen kan på sin vis forklare EU-domstolens syn på konkurrenceklausuler. Reglerne om 

transfer har samme effekt som en konkurrenceklausul, at medarbejderen/spilleren afskrækkes eller 

opgiver at søge andet arbejde og derfor begrænses i mulighederne for at finde en stilling. Det 

betyder, at den frie bevægelighed til at søge og tage arbejde medlemsstaterne imellem, en rettighed 

som er sikret ved Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde, kan være begrænset som 

følge af håndhævelsen af konkurrenceklausuler. EU-domstolens argumenter i Bosman antyder 

tilgangen, der vil blive anlagt i en sag om konkurrenceklausuler, og den effekt konkurrence-

klausuler har, kan argumenteres ikke at være forenelig med EU-retten. 

Det Coasianske udgangspunkt for en aftale om en konkurrenceklausul er, at den således er efficient, 

for når der ikke er væsentlige transaktionsomkostninger, vil rettigheden havne hos den part, der 

værdsætter den mest. Derfor er det også Coases teori, at rettighedsfordelingen ex ante ikke spiller 

en rolle for ex post efficiens. Kontraktsfrihed er altså bedre end regulering. Imidlertid er det 

analyseret, at rettighedsfordelingen ex ante spiller en rolle for fordelingen af værdi ex post. Parterne 

vil ledes til at investere forskelligt, hvorfor der er forskel på, om det henholdsvis er arbejdsgiveren 

eller arbejdstageren, der har rettigheden ex ante. Analysen af to mulige retsregler pålagt på to 

forskellige måder viste, at den beskyttelse, som markedsføringsloven giver arbejdsgiveren, er den, 

der skaber det mest optimale investeringsniveau hos arbejdstageren. Analysen viste også, at det er 

ligegyldigt med hvilken regel, man vælger at give beskyttelsen til arbejdsgiveren, så vil denne 

tendere til at overinvestere. På den baggrund kan man ikke sige, at en konkurrenceklausul hverken 

er efficient eller ikke er efficient. Det man imidlertid kan konkludere er således, at en konkurrence-

klausul kan være en efficient aftale, men hvilken tilstand, der er mest ønsket, afhænger derfor af, 

hvordan man samfundsmæssigt anser problematikken. Ønsker man eksempelvis at sikre arbejds-
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tagerens investeringer, er det givet, at en konkurrenceklausul ikke tilvejebringer det samfunds-

mæssige optimale investeringsniveau. 

Det gjaldt for arbejdstageren, at denne ikke nødvendigvis er fuldt rationel, fordi det for så vidt er 

empirisk bevist, at beslutningstageren er underlagt nogle kognitive begrænsninger. Disse begræns-

ninger gør, at arbejdstageren ikke nødvendigvis er i stand til at træffe en lønsom beslutning. 

Arbejdstageren kender ikke alle informationer, der skal til for at træffe en beslutning om at indgå en 

aftale med en konkurrenceklausul, fordi den menneskelige kapacitet ikke rummer dette. Det er 

derfor ikke til at sige noget om, hvorvidt en konkurrenceklausul er efficient, idet den både kan være 

det og således også ikke være det. Arbejdstagerens kognitive begrænsninger vidner da groft sagt 

blot om en uvidenhed, og om at det kan tænkes, at der vil være en tendens til, at der indgås for 

mange konkurrenceklausuler, men det gør ikke nødvendigvis klausulen inefficient. 

På baggrund af en undersøgelse mellem to stater i USA (af venturekapital), hvoraf domstolene i den 

ene er mere arbejdstagervenlige end i den anden, viste det sig, at en konkurrenceklausul hæmmer 

den regionale økonomiske vækst og innovation. Argumentet i denne undersøgelse er derfor, at man 

kan øge venturekapital ved at løsne op på håndhævelsen af konkurrenceklausuler. I forhold til de 

positive virkninger en konkurrenceklausul har på den regionale økonomi, viser det sig, at der er 

langt større gevinster at hente for økonomien, hvis man vælger ikke at håndhæve konkurrence-

klausuler. 

 

KAPITEL 5 PERSPEKTIVERING 
 

Når det er fastslået, at konkurrenceklausuler i den danske lovgivning har væsentlige overlappende 

beskyttelseshensyn med eksisterende lovgivning, kræver dette opmærksomhed. Aftalefriheden i 

Danmark er vurderet til ikke at have umiddelbare komplikationer for efficiens, dog er det undersøgt, 

at en konkurrenceklausul skaber ulige positioner mellem parterne. På denne baggrund kan det være 

relevant at udvide undersøgelsesfeltet. Det er derfor interessant generelt at afdække arbejdstagerens 

og arbejdsgiverens beskyttelse i forhold til andre arbejdsmarkedsklausuler, immaterialretlig-

lovgivning og anden beskyttelseslovgivning med henblik på en retspolitisk beslutning. De impli-

kationer, som den videre analyse vil finde, skal da målrettes en rimelighedsbetragtning. Formålet 
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skulle være at give beslutningsgrundlaget med specialets analyse et stærkere fundament eventuelt i 

retning af regulering. 

For den videre proces er det fundet nødvendigt at foretage en empirisk undersøgelse, der skal kunne 

forklare adfærd og interesser. Det er nødvendigt ved en kvalitativ undersøgelse, enten i form af 

personlige interviews eller telefoninterviews at forstå de involverede parters tanker og holdninger, 

som kan give lovgiver en bedre føling med problematikken. Herved kan det også afdækkes, 

eksempelvis hvordan de fundne bias kan spille ind på parternes holdninger. Endvidere er det 

givende at spørge de faglige organisationer angående problemets størrelse, og hvor mange sager de 

ser med videre. 

Når konkurrenceklausuler tilsyneladende skaber problemer for mobiliteten på arbejdsmarkedet, 

såvel det danske som det internationale, kan komparativ ret give en idé om, hvad andre lande gør 

for at løse problematikken, og det kan være med til at øge det retspolitiske grundlag. En komparativ 

undersøgelse kan bidrage til, hvilken regel der vil være mest hensigtsmæssig eller efficient til at 

løse det samfundsmæssige problem. Den komparative analyse kan også bidrage på EU niveau i 

forhold til, hvis der er en vis ensartethed, at EU udsteder eksempelvis et direktiv for at sikre 

ensartetheden. 

I forhold til den komparative undersøgelse ville det være givende at undersøge de enkelte landes 

økonomier, og således også den danske, for så vidt angår beskæftigelsen og indkomsterne, paten-

tering og iværksættelser, for at afdække hvorledes der er en sammenhæng mellem retshåndhævelsen 

(eller mangel på samme) og den økonomiske vækst. 

I Kommissionens Grønbog fra 2006 om ”Modernisering af arbejdsretten med henblik på tackling af 

det 21. århundredes udfordringer”, siger Kommissionen om arbejdstagernes mobilitet, at denne er 

truet (beskyttelsen svækket), hvis lovgivningen forbliver et nationalt anliggende. Specialet har lagt 

nogle væsentlige problematikker frem i retning af arbejdstagernes mobilitet såvel EU-retligt som 

nationalt og det ville være væsentligt at undersøge, hvad der tiltænkes at blive gjort på området især 

i henhold til Den Europæiske Beskæftigelsespolitik, der indeholder klare mål for EU’s medlems-

lande. Sammenholdt med Kommissionens meddelelse af 27. juni 2007 Mod fælles principper for 

flexicurity: Flere og bedre job ved hjælp af fleksibilitet og sikkerhed og den danske flexicurity 

model, for at undersøge, hvad der kan gøres og hvilke konsekvenser passivitet såvel som handling 

vil betyde. 
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Det er givet, at der er en række tiltag, der kan fremme mobiliteten frem for et totalt forbud mod 

konkurrenceklausuler.  

- Længere opsigelsesvarsler 

- Smallere klausuler i tid, sted og i øvrigt 

- Gensidig konventionalbod også for almindelige arbejdstagere 

- Sætte kompensationen op og gælde alle arbejdstagere 

- Indføre en informationspligt angående de negative konsekvenser 

- ”Kontraktmærke” kontrakten ligesom energimærkning 

- Fremhæve MFL i kontrakterne, så der måske undgås for mange konkurrenceklausuler 

Eksemplerne kræver mere opmærksomhed og det ville derfor være interessant at undersøge, 

hvordan man kunne gennemføre ændringerne. 
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MFL § 1’s ordlyd; 

God markedsføringsskik 

§ 1. Erhvervsdrivende omfattet af denne lov skal udvise god markedsføringsskik under hensyntagen til 
forbrugerne, erhvervsdrivende og almene samfundsinteresser. 

Stk. 2. Markedsføring, der angår forbrugernes økonomiske interesser, må ikke være egnet til mærkbart at 

forvride deres økonomiske adfærd. 
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MFL § 19’s ordlyd; 

Erhvervshemmeligheder og tekniske tegninger 

§ 19. Den, der er i tjeneste- eller samarbejdsforhold til en virksomhed eller udfører et hverv for denne, 
må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over 

virksomhedens erhvervshemmeligheder. 

Stk. 2. Har den pågældende fået kendskab til eller fået rådighed over virksomhedens 
erhvervshemmeligheder på retmæssig måde, må den pågældende ikke ubeføjet viderebringe eller benytte 

sådanne hemmeligheder. Forbuddet vedvarer i 3 år efter tjenesteforholdets, samarbejdsforholdets eller 
hvervets ophør. 

Stk. 3. Reglerne i stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse på andre personer, der har lovlig adgang til 

virksomheden. 
Stk. 4. Den, der i anledning af udførelsen af arbejde eller i øvrigt i erhvervsøjemed er blevet betroet 

tekniske tegninger, beskrivelser, opskrifter, modeller el.lign., må ikke ubeføjet benytte sådant materiale eller 
sætte andre i stand hertil. 

Stk. 5. Erhvervsdrivende må ikke benytte en erhvervshemmelighed, såfremt kendskab til eller rådighed 

over den er opnået i strid med de ovenfor nævnte bestemmelser. 

 

 

AFTL § 36’s ordlyd; 

§ 36. En aftale kan ændres eller tilsidesættes helt eller delvis, hvis det vil være urimeligt eller i strid med 
redelig handlemåde at gøre den gældende. Det samme gælder andre retshandler.  

Stk. 2. Ved afgørelsen efter stk. 1 tages hensyn til forholdene ved aftalens indgåelse, aftalens indhold og 

senere indtrufne omstændigheder.  

 

 

AFTL § 38’s ordlyd; 

§ 38. Har nogen forpligtet sig til, at han af konkurrencehensyn ikke må drive forretning eller anden 

virksomhed af en vis art eller tage ansættelse i en sådan, er vedtagelsen ikke bindende for ham, forsåvidt 
den med hensyn til tid, sted eller andre forhold går videre end påkrævet for at værne imod konkurrence 

eller på urimelig måde indskrænker den forpligtedes adgang til erhverv. I sidstnævnte henseende skal 

hensyn tages også til den interesse, den berettigede har i, at vedtagelsen efterkommes.  
Stk. 2. Har nogen, der er ansat i en forretning eller anden virksomhed, overfor dennes indehaver påtaget 

sig en forpligtelse af det ovenfor angivne indhold, som skal gælde efter ansættelsens ophør, bliver 
forpligtelsen uvirksom, hvis han opsiges eller afskediges uden at have givet rimelig anledning dertil, eller han 

selv fratræder sin stilling, og indehaverens undladelse af at opfylde sine forpligtelser har givet ham gyldig 
grund dertil.  

 

FUL § 18’s ordlyd; 

§ 18. Har en funktionær forpligtet sig til, at vedkommende af konkurrencehensyn ikke må drive 
forretning eller anden virksomhed af en vis art eller tage ansættelse i en sådan, finder aftalelovens §§ 36 og 

38 anvendelse. Den i 1. pkt. nævnte forpligtelse kan kun gyldigt indgås af en funktionær, der indtager en 
særlig betroet stilling, eller som indgår aftale med sin arbejdsgiver om udnyttelsesretten til en af 
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funktionæren gjort opfindelse. Forpligtelsen kan gyldigt kun indgås, hvis funktionæren modtager en 
kompensation for den periode, forpligtelsen gælder, og hvis forpligtelsen og kravet på kompensation 

fremgår af en skriftlig kontrakt. Kompensationen skal pr. måned udgøre mindst 50 pct. af lønnen på 

fratrædelsestidspunktet. Kompensation udbetales for de første 3 måneder som et engangsbeløb ved 
fratrædelsen og derefter månedsvis i den resterende del af den periode, forpligtelsen gælder. Hvis 

funktionæren modtager løn i en opsigelsesperiode efter den faktiske fratræden, regnes fratrædelsen fra 
opsigelsesperiodens udløb. Retten til kompensation bortfalder, hvis arbejdsgiveren berettiget har bortvist 

funktionæren. 
Stk. 2. En arbejdsgiver kan opsige en aftale som nævnt i stk. 1. Dette skal ske med 1 måneds varsel til 

udløbet af en måned. Funktionæren har dog krav på det i stk. 1, 5. pkt., nævnte engangsbeløb ved 

fratrædelsen på betingelse af, at fratrædelsen sker inden 6 måneder efter, at arbejdsgiveren har opsagt 
aftalen, og fratrædelsen skyldes grunde, der ville have gjort arbejdsgiveren berettiget til at gøre aftalen 

gældende. 
Stk. 3. Såfremt funktionæren får andet passende arbejde, kan lønnen fra dette arbejde modregnes i 

funktionærens krav på kompensation efter stk. 1 for tiden efter ansættelsen. Det gælder dog ikke det i stk. 

1, 5. pkt., og stk. 2, 3. pkt., nævnte engangsbeløb. Ved passende arbejde forstås arbejde inden for 
funktionærens faglige område, som funktionæren er uddannet inden for eller har haft beskæftigelse inden 

for. 
Stk. 4. Hvis funktionæren har været beskæftiget i 3 måneder eller derunder hos sin arbejdsgiver, kan en 

aftale efter stk. 1 ikke gøres gældende, og der skal ikke betales kompensation efter stk. 1. Hvis 
funktionæren har været beskæftiget i mere end 3 måneder, men højst 6 måneder hos arbejdsgiveren, kan 

aftalen ikke gøres gældende i længere end 6 måneder efter fratrædelsen. 

Stk. 5. Stk. 1, 3-7. pkt., og stk. 2-4 finder ikke anvendelse, hvis der ved kollektiv overenskomst indgået 
den 15. juni 1999 eller senere er fastsat regler om indholdet af og vilkår for indgåelse af de aftaler, der er 

nævnt i stk. 1. 

 

Artikel 45 TEUF: Fri bevægelighed og ophold 

1. Arbejdskraftens frie bevægelighed sikres inden for Unionen.  

2. Den forudsætter afskaffelse af enhver i nationaliteten begrundet forskelsbehandling af medlemsstaternes 

arbejdstagere, for så vidt angår beskæftigelse, aflønning og øvrige arbejdsvilkår. 

3. Med forbehold af de begrænsninger, der retfærdiggøres af hensynet til den offentlige orden, den 

offentlige sikkerhed og den offentlige sundhed, indebærer den retten til: 

a) at søge faktisk tilbudte stillinger  

b) frit at bevæge sig inden for medlemsstaternes område i dette øjemed  

c) at tage ophold i en af medlemsstaterne for der at have beskæftigelse i henhold til de ved lov eller 

administrativt fastsatte bestemmelser, der gælder for indenlandske arbejdstageres beskæftigelse 

d) at blive boende på en medlemsstats område på de af Kommissionen ved forordninger fastsatte vilkår 

efter at have haft ansættelse der. 

4. Bestemmelserne i denne artikel gælder ikke for ansættelser i den offentlige administration. 

 


